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ِباسِمَك اللهمَّ وِبَحمِدك 

:  المقدمة 

     شكلت أصوات المد واللٌن مادة أساسٌة فً الدراسات اللؽوٌة القدٌمة والحدٌثة، وذلك 

ٌرجع إلى طبٌعتها الصوتٌة ووظٌفتها التصرٌفٌة، وما ٌكتنفها من إشكال متعلق بتصور 

القدماء لها، فقد أدرك القدماء الفرق بٌن أصوات المد وأصوات اللٌن من الناحٌة الصوتٌة، 

إال أنهم لم ٌؤخذوا بهذا الفرق عند دراستهم التطبٌقٌة على المستوى الصرفً، فتعاملوا مع 

هذه األصوات المنتمٌة إلى مجموعتٌن مختلفتٌن على أنها مجموعة واحدة، وما ذلك بجهل 

عن مواكبة - كؤي كتابة لؽوٌة- منهم بطبٌعة كل منهما إال أنه نتٌجة قصور الكتابة العربٌة 

.     المنطوق من اللؽات

     لقد جاء فً الدراسات اللؽوٌة القدٌمة أن األصوات اللؽوٌة تنقسم إلى قسمٌن ربٌسٌن، 

واِمت : هما وٌشمل الحركات القصٌرة )، والّصواِبت (وٌشمل الحروؾ الساكنة)الصَّ

، وأضافت الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة إلى هذٌن القسمٌن قسماً ثالثاً، هو أشباه (والطوٌلة

.  (وٌشمل صوتً الواو والٌاء)الصوابت 

     وكان قد تركز اهتمام علماء اللؽة العربٌة القدماء على الحروؾ الصامتة أكثر من 

الحروؾ الصابتة، ولعل السبب هو طبٌعة الكتابة العربٌة ورموزها المحدودة، والتً لم تكن 

تستعمل رموزاً خاصة بالحركات القصٌرة، إال أن القدماء قد تنبهوا إلى هذه المسؤلة إلٌها 

وعرفوا تمٌز الحركات القصٌرة والطوٌلة من الصوامت، وأشباه الصوابت، وأشاروا إلٌه 

ًْ اللٌن  – الضمة الطوٌلة )مع صوتً المد  (الواو والٌاء)فً كتبهم، إال أن اشتراك َصوَت

فً تفسٌر التؽٌرات الصرفٌة فً - أحٌانا–فً الرمز الكتابً تسبب بخلط  (الكسرة الطوٌلة

بناء الكلمات العربٌة المعتلة فً مرحلة متؤخرة، فالعربً كان قادرا بسلٌقته على التمٌٌز بٌن 

الحروؾ المتشابهة الشكل كالباء والتاء والثاء دون الحاجة إلى نقط اإلعجام، وكذلك األمر 

بالنسبة ألصوات المد واللٌن فقد كانوا قادرٌن على التمٌٌز بٌنهما دون لبس ولذلك لم 

.   ٌشعروا أنهم بحاجة إلى وضع رموز تفرق بٌنهما

     ولقد أدى التشابه فً الرسم الكتابً والتقارب الصوتً بٌن أصوات المد وأصوات اللٌن 

إلى إصدار بعض األحكام اللؽوٌة المؽلوطة، كما ٌمثل بناء المقطع الصوتً أهم أسباب 

التحوالت الصوتٌة فً أصوات المد واللٌن، وما كان اختالؾ النحاة األوابل فً فهمهم 

لطبٌعة هذه األصوات إال مدخالً لخالفهم حول بعض المسابل المتصلة بهذه األصوات، 
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كعالمات اإلعراب الفرعٌة فً المثنى والجمع واألسماء الستة، فلم ٌراِع القدماء الفرق بٌن 

.  أصوات المد وأصوات اللٌن عند التطبٌق على الرؼم من إدراكهم النظري له

     إّن من خصابص اللؽة العربٌة امتالكها عدداً كبٌر من المفردات، وهذا المخزون الكبٌر 

ٌرجع من تصرؾ هذه اللؽة وتحوٌل األصل الواحد إلى أبنٌة مختلفة لمعاٍن مقصودة، وهذا 

ٌقتضً تؽٌرات كثٌرة تطرأ على الكلمة، وهنا تؤخذ أصوات المد واللٌن دوراً مساعداً كما 

أو - مقطعٌة-الحركات فً الوصول إلى الصٌػ النهابٌة دون الوقوع فً محظورات نطقٌة 

. داللٌة

     تعرض هذه الرسالة تعرٌفاً بؤصوات العربٌة، وما ألصوات المد واللٌن من خصوصٌة، 

وكٌفٌة التمٌٌز بٌنهما، وبٌان عالقة هذه األصوات بالحركات، وخصابص البناء المقطعً 

للكلمة العربٌة واإلشكالٌات المقطعٌة فً أصوات المد واللٌن، وأثرها فً تؽٌرات بناء الكلمة 

العربٌة عند تصرٌفها، وتنطلق الدراسة فً تحلٌل هذه التؽٌرات من الجانب الصوتً، وتقؾ 

على  فهم القدماء لطبٌعة هذه األصوات والنتابج التً وصلوا إلٌها بناًء على هذا الفهم، فعلى 

ٌِّم الذي تركوه لنا إال أنهم كانوا ٌخلطون  الرؼم من الجهد العظٌم الذي بذلوه، والتراث الق

أحٌاناً بٌن أصوات المد وأصوات اللٌن، مما تسبب فً اختالفات فً تفسٌر الظاهرة اللؽوٌة 

ومن أمثلة هذا . المدروسة، أو االكتفاء بوصؾ هذه الظاهرة دون تقدٌم التفسٌر الدقٌق لها

الخلط لدى القدماء ما قدموه من تفسٌرات لالعتالل الصوتً فً نحو إسناد الفعل معتل الالم 

وفً حقٌقة األمر األلؾ . بحذؾ األلؾ لاللتقاء الساكنٌن (ون+ٌسعى )إلى واو الجماعة 

لٌست ساكنة ألنها حركة طوٌلة فكٌؾ تكون الحركة ساكنة؟ والواو هنا واو لٌن ولٌست واو 

.  مد

     إن أصوات المد واللٌن تتسم بالخفة والمرونة التساع مخرجها وخروجها من الفم دون 

عابق أو اعتراض لهواء الصوت، إذ ٌتؽٌر موقعها داخل الكلمة مرة فٌسمى بالقلب المكانً، 

فٌسمى فً اصطالح - فً ظاهر األمر–وقد ٌحل صوت من هذه األصوات مكان اآلخر 

ولرصد تقلبات أصوات المد واللٌن فً بناء الكلمة وأثر ذلك فً المعنى . القدماء إعالل قلب

تطلب البحث العودة إلى مصادر ومراجع قدٌمة وحدٌثة، وألن الدرس اللؽوي ٌقوم على 

الصوتً والصرفً والنحوي والداللً، أردنا لهذا البحث أن ٌتتبع أصوات :مستوٌات أربعة

المد واللٌن فً هذه المستوٌات، وأن ٌقؾ على أهم القضاٌا واإلشكالٌات التً تمثلها فً اللؽة 

.  العربٌة بمختلؾ مستوٌاتها
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     وٌنطلق البحث من الدراسات السابقة والموازٌة لموضوع أصوات المد واللٌن عند 

القدماء والمحدثٌن، لٌكون البحث خطوة تضاؾ إلى خطوات السابقٌن نحو فهم بناء الكلمة 

العربٌة وتصرٌفاتها، وسعٌاً الستكمال البحث فً أثر أصوات المد واللٌن على وجه 

الخصوص فً بناء الكلمة العربٌة، وتفسٌر التحوالت الصوتٌة على أسس علمٌة، آخذة بعٌن 

تطبٌقاً عملٌاً - فٌما ٌسعى الباحث-االعتبار الفرق الدقٌق بٌن المد واللٌن، ولعلها تكون

لنظرٌات علم اللؽة الحدٌث والتً تنص على تكامل المستوٌات اللؽوٌة، وضرورة تطبٌق 

. النتابج العلمٌة فً المستوى الصوتً فً مٌدان علم النحو

للدكتور  (فً األصوات اللغوٌة دراسة فً أصوات المد العربٌة)كتاب:ومن هذه الدراسات

ؼالب المطلبً، إذ تحدث عن أصوات المد فً اللؽة العربٌة، وخصابصها الصوتٌة، 

ووظابفها اللؽوٌة، وسلوكها عبر األطوار التارٌخٌة فً اللؽات السامٌة واللهجات العربٌة 

القدٌمة وصوال إلى اللؽة العربٌة الموحدة، ودورها فً تشكً النظام المقطعً العربً، 

المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة رؤٌة جدٌدة فً )وكتاب. ووظابفها الصرفٌة والنحوٌة

للدكتور عبد الصبور شاهٌن، إذ ٌمثل هذا الكتاب محاولة لوضع منهج  (الصرف العربً

جدٌد للصرؾ العربً تتكامل فٌه مستوٌات الدرس اللؽوي، ٌبدأ من األصوات، ومنها إلى 

الصٌػ، ثم إلى التراكٌب، وٌقوم على أساس علمً ٌعالج الخلل الذي شاب الدراسات القدٌمة 

التصرٌف العربً من خالل علم )وكتاب. من خلط بٌن أصوات المد وأصوات اللٌن

للدكتور الطٌب البكوش، فقد حدد فٌه ثالثة أنواع من التؽٌرات الطاربة  (األصوات الحدٌث

تصرؾ )تؽٌر صرفً بحت ٌتعلق أساسا باالشتقاق : على صٌؽة من الصٌػ الصرفٌة

صوتً ٌتعلق بتؤثٌر التؽٌر الصوتً فً بنٌة الصٌؽة –، وتؽٌر صرفً(األسماء واألفعال

-ازتهر)، وتؽٌر صوتً بحت ٌتعلق بتعامل األصوات(وهو مجال هذه الدراسة)صرفٌاً 

وتطرق فً هذا الكتاب إلى المفاهٌم والمصطلحات التً وضعها القدماء وقدم . (ازدهر

مقترحات الستبدال بعض المصطلحات التً قد ُتلِبس على المتعلم، كما قام بعمل إحصابً 

لتؽٌرات بنٌة الفعل الصحٌح والمعتل للوقوؾ على أنواع هذه التؽٌرات وأسبابها وحدودها 

.   ودرجاتها

     وتنبع أهمٌة الدراسة من مكانة أصوات المد واللٌن جزأٌن مهمٌن من أصوات اللؽة 

كما -العربٌة، إذ تعتري أصوات المد واللٌن تؽٌرات كثٌرة فً اللؽة العربٌة قلباً ونقالً وحذفاً 
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، كما تمثل أصوات المد واللٌن مدخال هاما لتعلم اللؽة العربٌة على اختالؾ -ٌرى القدماء

أعمار المتعلمٌن ومستوٌاتهم، إضافة إلى دراسة أصوات المد واللٌن باللهجات العربٌة 

وٌمثل فهم أصوات المد واللٌن ووظابفها عامالً مهماً . الفصٌحة وطرق تالوة القرآن الكرٌم

فً تفسٌر بعض الظواهر اللؽوٌة التً توقؾ فٌها العلماء عند الوصؾ، بهدؾ النظر فً 

الظواهر الصوتٌة المتعلقة باألفعال واألسماء المعتلة بناء على التماٌز بٌن أصوات المد 

.  واللٌن

     وٌقوم البحث على ثالثة فصول تتناول أثر هذه األصوات فً بناء الكلمة، ففً الفصل 

األول تتبع ألثر أصوات المد واللٌن فً تؽٌرات بنٌة الفعل عند تصرٌفه وإسناده وتوكٌده، إذ 

تطرأ على بنٌة األفعال تؽٌرات مختلفة، وبخاصة األفعال المعتلة، ونالحظ تناوباً بٌن 

أصوات المد واللٌن فً الوظابؾ الصوتٌة والصرفٌة والداللٌة، وبذلك ٌكون لها أثر واضح 

. فً الوصول إلى الصٌػ النهابٌة لهذه األفعال بعٌداً عن المحظورات الصوتٌة والمقطعٌة

وكذلك األمر عند إسناد األفعال الصحٌحة والمعتلة إلى الضمابر المتصلة، نحو إسناد الفعل 

سعى إلى ألؾ االثنٌن، فتلتقً ألفان وهذا مرفوض مقطعٌاً، فٌكون التناوب الوظٌفً بٌن 

وفً الفصل الثانً تتبع . أصوات المد وأصوات اللٌن حاضراً لتجنب هذا التتابع المرفوض

، وبخاصة عند (المقصورة والمنقوصة والممدودة)أثرها فً تؽٌرات بنٌة األسماء المعتلة 

وٌتناول . التثنٌة والجمع، نحو مصطفى مصطفٌان ومصطفٌٌن، ومصطفون ومصطفٌن

الفصل الثالث أثر هذه األصوات فً توجٌه العلماء القدامى للظاهرة النحوٌة المتعلقة بحرؾ 

اإلعراب، وعالمات اإلعراب الفرعٌة كاألسماء الستة، وإعراب المثنى والجمع، وإعراب 

.   االسم المنقوص واالسم المقصور

     وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفً التفسٌري، فال تكتفً بوصؾ الظاهرة اللؽوٌة 

المتمثلة فً تؽٌرات بناء الكلمة، بل تسعى لتفسٌرها وتعلٌلها استناداً إلى نتابج الدراسات 

:   العلمٌة فً مجالً علم األصوات وعلم الصرؾ وفق الخطوات اآلتٌة 

تحدٌد طبٌعة أصوات المد واللٌن من وجهة نظر علمٌة صوتٌة، واستقراء نماذج من - 1

. األلفاظ العربٌة المعتلة أسماًء وأفعاالً 

. رصد التؽٌرات فً بناء هذه األلفاظ وموقع أصوات المد واللٌن من هذه التؽٌرات - 2

تفسٌر تؽٌرات بناء الكلمات فً ضوء علم األصوات الحدٌث، اعتماداً على قوانٌن البناء - 3

. المقطعً للكلمات فً اللؽة العربٌة مع االستعانة بالكتابة الصوتٌة
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توضٌح أثر هذه األصوات فً الخالؾ النحوي، ومناقشة آراء القدماء والمحدثٌن حول - 4

.  هذه األصوات 

     وقد هدفت الدراسة إلى إظهار ممٌزات هذه األصوات وطبٌعتها الخاصة ومكانتها فً 

اللؽة العربٌة، ومعرفة الطبٌعة الصوتٌة لها بؽٌة تٌسٌر تعلم اللؽة العربٌة وصرفها، وتفسٌر 

التؽٌرات المختلفة الطاربة على بناء الكلمة ودور هذه األصوات فً الوصول إلى الصٌػ 

النهابٌة، والكشؾ عن دور هذه األصوات فً التحوالت الصوتٌة من خالل تصرٌؾ 

األسماء واألفعال، كما تسلط الضوء على ما أثارته هذه األصوات من خالؾ بٌن القدماء فً 

بعض المسابل النحوٌة، بهدؾ إعادة توجٌه المسابل النحوٌة المتعلقة بعالمات اإلعراب 

. الفرعٌة بناء على التحلٌالت الصوتٌة

     واستفاد الباحث من عدد من الدراسات السابقة والموازٌة التً تناولت التؽٌرات 

الصوتٌة فً أبنٌة الكلمة العربٌة، أو تناولت أصوات المد واللٌن وما لها من أثر صوتً أو 

صرفً أو داللً، وكل هذا بعد استقصاء جملة من آراء القدماء والمحدثٌن فً المسابل 

.       المطروحة فً فصول الرسالة

     إن هذه الرسالة ما هً إال محاولة بحثٌة ومساهمة علمٌة فً المجال الصوتً والصرفً 

للؽة العربٌة، وتكملة للدراسات السابقة التً أفاد منها الباحث فً إعداد رسالته، وما قدمه 

من تطبٌقات ونتابج ال تجعله ٌدعً اكتمال البحث أو الوصول إلى الحقٌقة الكاملة، بل هً 

خطوة فً طرٌق العلم ٌنتفع بها صاحبها وٌرجو هللا أن ٌكون فٌها النفع إلخوانه أٌضاً من 

.  طلبة العلم

إنً رأٌت أنه ما كتب أحدهم فً ٌومه :"     وال أجد ختاماً خٌراً من مقولة القاضً الفاضل

ٌُستحسن، ولو : كتاباً إال قال فً ؼده ٌِّر هذا مكان هذا لكان أحسن، ولو ِزٌد ذاك لكان  لو ُؼ

  ..."قُّدم هذا لكان أفضل، ولو ُترك ذاك لكان أجمل

 

 

  

 

 
                                                           

 . هـ659عبد الرحٌم البٌسانً المتوفى  
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التمهٌد 

:  مصطلح الصوت اللغوي-  أوالً 

     إن من أولى خطوات الدراسة العلمٌة الحدٌثة وأهمها تحدٌد المصطلحات المستخدمة 

فٌها، وقد عرض عدد من العلماء والدارسٌن لتعرٌفات توضح المقصود بالصوت اللؽوي، 

ومن تعرٌفات القدماء للصوت اللؽوي أو الحرؾ كما ٌسمونه أحٌاناً تعرٌؾ ابن جنً، فقد 

َفِس ُمستطٌالً متصالً، حتى ٌعرض له فً الحلق والفم :" وصفه بؤنه َعَرٌض ٌخرج مع النَّ

والشفتٌن مقاطع تثنٌه عن امتداده واستطالته، فٌسمى المقطع أٌنما عرض له حرفاً، وتختلؾ 

أجراس الحروؾ بحسب اختالؾ مقاطعها وفً تعرٌؾ ابن جنً مالحظة دقٌقة جداً إذ ربط 

مصطلح الصوت اللؽوي بالحرؾ فً حالة اعتراض مجرى الهواء، أي أن كل صوت 

لؽوي ٌتعرض العتراض الهواء ٌصدق أن نسمٌه حرفا، أما ما لم ٌحدث معه اعتراض 

كما . كؤصوات المد واللٌن كما سٌؤتً فً هذه الدراسة فإن ال ٌصدق علٌه التسمٌة بالحرؾ

ٌُفهم من كالم ابن جنً أن مصطلح الصوت أعم من الحرؾ فكل حرؾ هو صوت لؽوي 

 (الضمة والفتحة والكسرة)فالحركات القصٌرة . ولكن لٌس كل صوت لؽوي نسمٌه حرفاً 

كما عرفه ابن سٌنا الحرؾ فً . هً أصوات لؽوٌة لكن لم ٌسمها أحد من القدماء حرفاً 

هٌبة للصوت عارضة له ٌتمٌز بها عن صوت آخر :"بؤنه (أسباب حدوث الحرؾ)رسالته 

. "مثله فً الحدة والثقل تمٌزاً فً المسموع

َز بٌنها       ٌَّ ومن المحدثٌن من ٌذكر عدداً من المصطلحات المتعلقة باألصوات، وٌم

بتعرٌفات توضح كل واحد منها، وٌفرقون بٌن الصوت اللؽوي والحرؾ، ٌقول مناؾ مهدي 

فالصوت عندهم هو الذي نسمعه ونحسه، والحرؾ هو الرمز الكتابً الذي ٌعبر :" محمد

إال هذا الكالم ٌحتاج إلعادة نظر ألن ارتباط مصطلح الحرؾ بالرمز . عن صوت معٌن

الكتابً لٌس مما اصطلح علٌه العلماء بل مما شاع عند الناس باالستعمال والتلقٌن فً 

المناهج المدرسٌة، ولٌس بالضرورة أن ٌعنً هذا اتفاق العلماء المحدثٌن على أن الحرؾ 

الصوتً هو الرمز الكتابً، ومع هذا فقد اصطلح العلماء المحدثون على تعرٌؾ الصوت 

60ص.م1983أسباب حدوث الحروؾ،،تحقٌق محمد حسان الطٌان، ٌحٌى مٌر علم، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق، : ابن سٌنا 

 113م، ص1998علم األصوات اللؽوٌة، عالم الكتب، بٌروت، الطبعة األولى :محمد،مناؾ مهدي 
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األثر السمعً الذي ٌصدر طواعٌة عن تلك األعضاء التً ٌطلق علٌها اسم :"اللؽوي بؤنه

.  "(جهاز النطق)

     كما حدد الدكتور كمال بشر ثالثة من المصطلحات التً ٌجب التفرٌق بٌنها وبٌن 

هذه األنواع الثالثة . مدلوالتها؛ تجنباً للخلط واالضطراب الذي قد ٌقع فٌهما بعض الباحثٌن

هً العالمات الكتابٌة التً تستخدم فً اللؽة : فالرموز:"الرموز واألصوات واألسماء : هً

هً اآلثار السمعٌة التً تصدر طواعٌة : واألصوات. المعٌنة للداللة على أصوات معٌنة

فهً ألفاظ وكلمات : أما األسماء. واختٌاراً عن تلك األعضاء المسماة تجاوزا أعضاء النطق

ٌستخدمها أصحاب اللؽة المعٌنة إلطالقها على أصوات معٌنة وعلى رموز تستخدم فً 

.   "تصوٌر هذه األصوات كتابة 

    وٌحدد العلماء المقصود ببناء الكلمة العربٌة فً المنظور الصرفً، فالبناء من وجهة 

والكلمة لفظ .هٌبة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون، وعدد حروؾ، وترتٌب:"نظرهم هو

. "مفرد وضعه الواضع لٌدل على معنى، بحٌث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى

 

ةُ أصوات العربٌة عند القدماء والمحد ٌن-  انٌاً  :  ِعدَّ

     إن من أهم مالمح الدراسة الصوتٌة العربٌة عند القدماء أنها تركزت على وصؾ 

الظواهر اللؽوٌة المختلفة، والوقوؾ ؼالباً عند هذا الوصؾ، ولعل هذا تبرره طبٌعة الحال 

فً بداٌة أٌة دراسة علمٌة، وإن اعتماد القدماء على المنهج الوصفً، قد أفضى بهم إلى 

وصؾ العربٌة، وجهازها المصوت، وظواهر التؤثر والتؤثٌر وسواها وقادهم إلى كثٌر من 

بالتركٌز على الحروؾ )النتابج النافعة، كما اهتم القدماء بدراسة األصوات اللؽوٌة 

فتحدثوا عن عددها، وحددوا مخارجها، وبٌنوا صفاتها، وما ٌتمٌز به بعضها من  (المكتوبة

منها : فً العربٌة تسعة وعشرون حرفاً :"بعض، فقد جاء فً مقدمة كتاب العٌن للخلٌل

الواو : خمسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها أحٌاز ومدارج، وأربعة حروؾ جوؾ، وهً

وسمٌت جوفاً ألنها تخرج من الجوؾ فال تقع فً مدرجة من . والٌاء واأللؾ اللٌنة والهمزة

مدارج اللسان وال فً مدارج الحلق، وال من مدراج اللهاة، إنما هً هاوٌة فً الهواء فلم 

                                                           
 6ص.م1983العطٌة،خلٌل إبراهٌم،فً البحث الصوتً عند العرب،منشورات دار الحافظ،بؽداد 

 76ص.م9،1986دراسات فً علم اللؽة ، دار المعارؾ بمصر، ط: بشر،كمال 

 18،شذا العرؾ فً فن الصرؾ، دار الكتب، بٌروت، ص:الحمالوي،أحمد 
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فنجد فً كالم الخلٌل وصفاً للحروؾ الثالثة األلؾ . "ٌكن لها حٌز تنسب إلٌه إال الجوؾ

والواو والٌاء بؤنها هوابٌة، فهو بذلك ٌقصد أصوات المد وال ٌشٌر إلى صوتً اللٌن الواو 

والٌاء، ولعل هذا التجاهل جاء بناًء على الصورة الكتابٌة ال الطبٌعة الصوتٌة، أو بتؤثٌر من 

، فهو ٌجعلها فً زمرة واحدة مع الهمزة، (العلة)النظرة الصرفٌة لهذه الحروؾ التً تسمى

.   كما ٌمكن أن ٌكون لمنهج الخلٌل الذي ابتدعه فً ترتٌب معجمه العٌن أثر فً هذا

 

     كما تحدث سٌبوٌه فً باب اإلدؼام عن حروؾ اللؽة العربٌة، وحدد عددها ومخارجها 

الهمزة، واأللؾ، والهاء، : فؤصل حروؾ العربٌة تسعة وعشرون حرفاً :"ٌقول. وصفاتها

والعٌن، والحاء، والؽٌن، والخاء، والكاؾ، القاؾ، والضاد، والجٌم، والشٌن، والٌاء، والالم، 

والراء، والنون، والطاء، والدال، والتاء، والصاد، والزاي، والسٌن، والظاء، والذال، والثاء، 

فسٌبوٌه ٌرى رأي الخلٌل فً عدد حروؾ العربٌة وإن . "والفاء، والباء، والمٌم، والواو

وقد أضاؾ سٌبوٌه ستة حروؾ أخرى وصفها . اختلؾ معه فً تحدٌد مخارج بعضها

بالمستحسنة فً قراءة القرآن الكرٌم وقرض الشعر، وهً فروع أصلها من الحروؾ التسعة 

ثم أضاؾ ثمانٌة حروؾ ؼٌر مستحسنة ال فً قراءة القرآن الكرٌم، وال . والعشرٌن السابقة

الكاؾ التً بٌن الجٌم :" وهً. قرض الشعر، وال تكثر فً لؽة العرب المحتج بلؽتهم

والكاؾ، والجٌم التً كالكاؾ، والجٌم التً كالشٌن، والضاد الضعٌفة، والصاد التً كالسٌن، 

والذي ٌعنٌنا هنا أن سٌبوٌه . "والطاء التً كالتاء، والظاء التً كالثاء، والباء التً كالفاء

اهتم بتتبع المخارج لهذه األصوات، ولم ٌذكر الفرق بٌن الٌاء والواو فً حالة المد، والٌاء 

والواو فً ؼٌر المد، مع أنه اتجه لذكر أصوات فرعٌة تتعلق ببعض اللهجات العربٌة القلٌلة 

.   االنتشار أو النادرة

اعلم أن أصول حروؾ المعجم عند :"     أما ابن جنً ففً كتابه سر صناعة اإلعراب ٌقول

الكافة تسعة وعشرون حرفاً، فؤولها األلؾ وآخرها الٌاء على المشهور من ترتٌب حروؾ 

إال أن . فهو ٌلتزم قول من سبقه فً ذلك، بل وٌإكد بؤن هذا رأي العلماء كافة. "المعجم

                                                           
 57 ص1كتاب العٌن، تحقٌق مهدي المخزومً وإبراهٌم السامرابً، سلسلة المعاجم والفهارس ج:الفراهٌدي،الخلٌل بن أحمد 
      431، ص4م، ج2006، 3الكتاب،تحقٌق عبد السالم هارون،مكتبة الخانجً،ط:سٌبوٌه 
 432، ص4المرجع السابق، ج 
 19م ص2007، 2سر صناعة اإلعراب تحقٌق محمد حسن إسماعٌل، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، ط: ابن جنً 
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المبرد فً كتابه المقتضب ٌمٌز بٌن الصوت المنطوق والرمز المكتوب صراحة، إذ 

. "اعلم أن الحروؾ العربٌة خمسة وثالثون حرفاً، منها ثمانٌة وعشرون لها صور:"ٌقول

وٌفهم من كالم المبرد أن بعض األصوات اللؽوٌة لم تفرد لها رموز كتابٌة ألنها تمثل 

.  ألفونات لهجٌة تختلؾ من منطقة إلى أخرى أو من قبٌلة إلى أخرى

     والمستفاد من سرد األقوال السابقة فً عدد حروؾ العربٌة ومخارجها عند القدماء 

المدٌتٌن وؼٌر المدٌتٌن، مع علمهم  (الواو والٌاء)التنبٌه على عدم التزامهم بالفرق بٌن 

وقد كان :"فابن جنً ٌقول. بوجود هذا الفرق، واالختالؾ فً النطق وإشارة بعضهم إلٌه

ألؾ اإلمالة وألؾ التفخٌم وهمزة بٌن : ٌجب على أصحابنا إذا ذكروا فروع الحروؾ، نحو

على أنه . قٌل وبٌع، والواو فً نحو مذعور وابٌن ُبور: بٌن، أن ٌذكروا أٌضاً الٌاء فً نحو

قد ٌمكن الفصل بٌن الٌاء والواو، وبٌن األلؾ بؤنها البد أن تكون تابعة، وأنهما ال تتبعان ما 

ففً كالم ابن جنً إشارة مهمة إلى الفرق بٌن أصوات المد وأصوات اللٌن، كما . "قبلهما

 فً كتابه أسباب حدوث الحرؾ، ٌمٌز بٌن هذه األصوات المختلفة، فهو ٌجعل سٌنا ابننجد 

حروؾ الهجاء واحداً وثالثٌن حرفاً، باعتبار التمٌٌز بٌن الواو والٌاء حرفٌن صامتٌن، 

وأما الواو الصامتة فإنها تحدث حٌث تحدث الفاء، :"والواو والٌاء حرفٌن صابتٌن، فٌقول

وأما الٌاء . ولكن بضؽط وحفز للهواء ضعٌؾ ال ٌبلػ أن ٌمانعه فً انضؽاطه سطح الشفة

الصامتة فإنها تحدث حٌث تحدث السٌن والزاي، ولكن بضؽط وحفز للهواء ضعٌؾ ال ٌبلػ 

بالصامتة وٌحدد مخارجها  (الواو والٌاء)فهو ٌصؾ أصوات اللٌن. "أن ٌحدث صفٌراً 

وطرٌقة مرور الهواء أثناء نطقها، أما أصوات المد الثالثة األلؾ والواو والٌاء، فٌقول 

وأما األلؾ المصوتة وأختها الفتحة فؤظن أن مخرجهما مع إطالق الهواء سلساً ؼٌر :" فٌها

مزاحم، وأما الواو المصوتة وأختها الضمة، فؤظن أن مخرجهما مع إطالق الهواء مع أدنى 

وأما الٌاء المصوتة وأختها الكسرة فؤظن أن . تضٌٌق للمخرج ومٌل به سلس إلى فوق

وكالم ابن . "مخرجهما مع إطالق الهواء مع أدنى تضٌٌق للمخرج ومٌل به سلس إلى أسفل

                                                           
 328،ص1م، ج1994المقتضب،تحقٌق محمد عبد الخالق عظٌمة ، مطبوعات لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً،القاهرة : المبرد 
 70،ص19م ص2007، 2سر صناعة اإلعراب تحقٌق محمد حسن إسماعٌل، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت، ط: ابن جنً 

 84ص.م1983أسباب حدوث الحروؾ،،تحقٌق محمد حسان الطٌان، ٌحٌى مٌر علم،مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة بدمشق،: ابن سٌنا 

 .85ص.المرجع السابق، 
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سٌنا عن هذه األصوات قرٌب من نتابج المحدثٌن فً ذلك، والتً أثبتتها األجهزة الحدٌثة، 

.  فقد جعل هذه األصوات المختلفة فً مواقعها الصحٌحة وإن تشابهت فً الرمز الكتابً

     وواقع األمر أن القدماء تعاملوا مع الرموز الكتابٌة المستخدمة لدى العرب، والتً ال 

تضع ألصوات اللٌن رموزاً تمٌزها، بل كانت تعتمد على سلٌقة المستمع أو القارئ وذكابه 

لفهم المقصود دون الحاجة لتمٌٌز كتابً، وقد ٌكون التقارب المخرجً بٌن أصوات المد 

واللٌن والشبه الكبٌر بٌنهما جعل العربٌة تجمعهما فً رموز كتابٌة مشتركة، واعتمد القدماء 

الجانب اللؽوي المكتوب منطلقاً فً دراستهم اللؽوٌة المتعلقة بهذه األصوات، إذ لم ٌكن 

واردا لدٌهم ضرورة استحداث رموز كتابٌة للفصل بٌن المجموعتٌن مع إدراكهم لحقٌقة 

االختالؾ النطقً لكل منهما، بل نجدهم انطلقوا من الرموز المكتوبة لتحدٌد األصوات 

وحٌن :"وٌبرر الدكتور تمام حسان هذا الخلط الذي ظهر عند القدماء بقوله. اللؽوٌة وتسمٌتها

تصدوا لتحلٌل األصوات العربٌة، كان بٌن أٌدٌهم نظام صوتً كامل معروؾ ومشهور للُّؽة 

العربٌة، وكانت الحروؾ التً ٌشتمل علٌها هذا النظام قد جرى تطوٌعها للكتابة منذ زمن 

طوٌل، فكان لكل حرؾ منها رمز كتابً ٌدل على الحرؾ فً عمومه، دون النظر إلى ما 

ونعتقد أن األمر بالنسبة لهم لم ٌكن بهذه الصعوبة للتفرٌق بٌن . "ٌندرج تحته من أصوات

المد واللٌن كتابٌا فهم ٌستطٌعون التمٌٌز بٌن الحروؾ المتشابهة كتابٌة قبل استخدام نقط 

.  اإلعجام

     أما المحدثون فقد أفادوا من التطور العلمً واألجهزة الحدٌثة لدراسة جهاز النطق، 

ٌُجمعون على استخدام المصطلحات الخاصة  وتحدٌد األحٌاز والمواضع والصفات، لكنهم ال 

ٌُجمعون على جعلها فً مجموعات ثالث، فنجد تسمٌات تختلؾ  بهذه األصوات، وإن كانوا 

من عالم إلى آخر، وهذا مما ٌجب التنبه إلٌه أثناء االطالع على هذه الدراسات، ومما ٌمٌز 

الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة أنها انطلقت من األصوات لتحدٌد الحروؾ وتبوٌبها وتسمٌتها، 

.  وهذه الطرٌقة أمثل وأدق

م المحدثون األصوات اللؽوٌة إلى قسمٌن ربٌسٌن الصوامت وتشمل ستة )هما:      وٌقسِّ

، ٌقول الدكتور كمال (الصوابت وهً الحركات القصٌرة الثالث ومدودها)و (وعشرٌن حرفا

ٌنبنً التقسٌم إلى هذٌن القسمٌن على طبٌعة األصوات وخواصها، بتركٌز االهتمام :"بشر

أوضاع األوتار الصوتٌة، وطرٌقة مرور الهواء من : فً ذلك على خاصتٌن مهمتٌن، وهما
                                                           

 51م،ص1985، 3اللؽة العربٌة مبناها ومعناها،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،ط: تمام.حسان 
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أشباه الصوابت وهو ٌشمل )ثم أضاؾ المحدثون قسماً ثالثاً ٌسمى . "الحلق والفم أو األنؾ

فً ؼٌر حالة المد، إذ تجتمع فٌهما بعضاً من صفات  (فً اللؽة العربٌة صوَتً الواو والٌاء

الصوابت كالجهر والمخرج، وبعَض صفات الصوامت، وهذان الصوتان هما ما اصطلح 

والحقٌقة أن هذه :"ٌقول الدكتور كمال بشر. اللٌنبعض المحدثٌن على تسمٌتها بؤصوات 

األصوات تقترب من الحركات فً صفاتها، ولكنها فً التركٌب الصوتً للؽة تسلك مسلك 

 ". األصوات الصامتة، ومن هنا جاءت تسمٌتها بؤنصاؾ الحركات

     وهذا التقسٌم الذي تبناه المحدثون لٌس بجدٌد، فقد نصت علٌه الدراسات اللؽوٌة القدٌمة 

فوا " الهندٌة والٌونانٌة على السواء، وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الٌونان والهنود جمٌعا قد عرَّ

الصامت بؤنه الصوت الذي ال ٌتؤتى نطقه دون صابت، أي أنه ؼٌر مستقل بل معتمد على 

 .  ..."ؼٌره، وعرفوا الصابت بؤنه الصوت الذي ٌمكن نطقه وحده، فهو مستقل

 

         :الحركات والمدود عند القدماء والمحد ٌن-  ال اً 

     لم ٌتطرق القدماء إلى الحركات بوصفها أصواتاً تقوم بدور ربٌس فً البنى الصرفٌة، 

وإنما كان االهتمام منصباً على الحركات من الناحٌة اإلعرابٌة، والمتتبع لكتب التراث 

اللؽوي ٌالحظ أن مصطلح الحركات لم ٌذكر فً بداٌات الدرس اللؽوي، وٌبدو أن النطق 

القرآنً كان له األثر األكبر فً والدة الحركات، واالهتمام بها، عالوة على ظهور اللحن 

وكانت بداٌة ظهور الحركات فً الخط العربً مع أبً . فً ألسنة بعض الناطقٌن بالعربٌة

األسود الدإلً، وأشار إلٌها فً الدراسة اللؽوٌة الخلٌل وسٌبوٌه الذي ذكرها 

وقد تحدث القدماء عن أصوات . "أحسن ما ٌكون اإلدؼام فً الحرفٌن المتحركٌن:"صراحة

المد باعتبار صورتها الكتابٌة األلؾ والواو والٌاء، وموضع مخرجها الصوتٌة وطرٌقة 

مفهوم اللؽوٌٌن القدامى عن الحركات ال ٌختلؾ عن "نطقها، وٌشٌر محمود عكاشة إلى أن 

مفهوم علماء األصوات المحدثٌن، فهم ٌرون أن الصفة الممٌزة لنطق الحركات تقوم على 

                                                           
 74م، ص1986، 1علم اللؽة العام ، دار المعارؾ بمصر،ط: كمال محمد.بشر 

 134المرجع السابق، ص 
 89علم اللؽة مقدمة للقارئ العربً،دار النهضة العربٌة، بٌروت، ص:السعران،محمود 
الحركات وحروؾ المد واللٌن بٌن القدماء والمحدثٌن، مجلة جامعة القدس لألبحاث والدراسات، العدد : شواهنة، سعٌد: انظر 

 188،ص16/2009
 437،ص4الكتاب، ج: سٌبوٌه 
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فُوا الحركات بؤنها : شكل ممر الهواء المفتوح فٌما فوق الَحْنجرة، وعلى هذا األساس عرَّ

ٌُسمع عند إنتاجه احتكاك أو انفجار فال ٌعترضه شًء وهً عند . "صوت مجهور ال 

 الهوابٌة أو الجوؾ أي إن أبرز صفاتها أنها ال تنتسب إلى مخرج معٌن من مخارج الخلٌل

والٌاء والواو : قال الخلٌل."الحروؾ األخرى، وترتبط بخروج الهواء دون عابق ٌذكر

واأللؾ والهمزة هوابٌة فً حٌز واحد، ألنها ال ٌتعلق بها شًء، فنسب كل حرؾ إلى 

.  "مدرجته وموضعه الذي ٌبدأ منه

سٌبوٌه فٌضعها تحت صنفٌن هما الحروؾ اللٌنة وهما الواو والٌاء التساع      أما 

مخرجهما أكثر من ؼٌرهما من الحروؾ الصامتة، والحروؾ الهاوٌة وهً األلؾ التً 

وهذه الثالثة أخفى الحروؾ التساع " :فٌقول. ٌتسع مخرجها أكثر من اتساع الواو والٌاء

وٌشٌر الدكتور زٌد القرالة . "األلؾ ثم الواو والٌاء: مخرجها، وأخفاهن وأوسعهن مخرجاً 

إلى أن مصطلح الحركات ٌختفً عند الخلٌل وسٌبوٌه فً معالجتهما لألبواب الصوتٌة 

وعرضها، أما فً األبواب النحوٌة والصرفٌة فإن هذا المصطلح ٌرد أثناء العرض 

 .والتفصٌل فً تلك األبواب

     وفً حدٌث المبرد عن مخارج الحروؾ فً باب اإلدؼام من كتاب المقتضب جعل 

األلؾ مع الهمزة والهاء من مخرج الحلق، فهً هاوٌة هناك على حد وصفه، والٌاء 

. مخرجها أقرب الحروؾ إلى مخرج الجٌم، ومخرج الواو من الشفة 

     وتحدث ابن جنً عن المواضع النطقٌة للحركات من خالل األعضاء العاملة فً 

األلؾ ثم الٌاء ثم الواو، وأوسعها : والحروؾ التً اتسعت مخارجها ثالثة:"ٌقول. إنتاجها

فنجد الحلق والفم معها منفتحٌن ؼٌر معترضٌن على الصوت بضؽط أو ...وألٌنها األلؾ

حصر، وأما الٌاء فنجد معها األضراس سفالً وعلواً قد اكتنفت جنبً اللسان وضؽطته، 

                                                           
 59م، ص2007، 2أصوات اللؽة،مكتبة دار المعرفة،القاهرة،ط:عكاشة،محمود 
 .58،ص1كتاب العٌن، تحقٌق مهدي المخزومً وإبراهٌم السامرابً، سلسلة المعاجم والفهارس، ج:الفراهٌدي،الخلٌل بن أحمد 
 .436ص4الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ج: سٌبوٌه 
 6،ص1،2004الحركات فً اللؽة العربٌة، عالم الكتب الحدٌث، اربد، األردن، ط: القرالة، زٌد خلٌل: انظر 
  329،ص1، ج1994المقتضب ،تحقٌق محمد عبد الخالق عظٌمة، لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً، القاهرة :انظر،المبرد 
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وأما الواو فَتضم لها معظم الشفتٌن، وَتدع بٌنهما بعض ...وتفاّج الحنك عن ظهر اللسان

.  "االنفراج لٌخرج فٌه النفس وٌتصل الصوت

وإنما كان االتساع لأللؾ أكثر ألنك :"     وقد ورد مثل هذا القول عند األستراباذي إذ ٌقول

ٌّق للمخرج، وترفع لسانك قبل الحنك للٌاء، وأما األلؾ فال تعمل له  تضم شفتٌك للواو فٌتض

.  "شٌبا من هذا بل تفرج المخرج فؤوسعهن مخرجا األلؾ، ثم الٌاء ثم الواو

     وٌفرق ابن عصفور بٌن الواو والٌاء من جهة، وبٌن األلؾ من جهة أخرى من ناحٌة 

أما الٌاء والواو فألن مخرجهما اتسع لهواء :" تٌار الهواء المنتج لهذه األصوات، فٌقول

الصوت فجرى لذلك الصوت بعض الجري، وأما األلؾ فألن مخرجهما اتسع لهواء 

الصوت أشد من اتساع مخرج الٌاء والواو، ألنك تضم شفتٌك فً الواو وترفع فً الٌاء 

.  "لسانك قبل الحنك ولٌس فً األلؾ شًء من ذلك

؛ :"     كما تعرض ابن ٌعٌش إلى هذه األصوات فٌقول ًّ والهاوي األلؾ، وٌقال له الَجْرِس

والجرُس الصوُت، وهو حرؾ اتسع مخرجه لهواء . ألنه صوت ال معتَمَد له فً الحلق

الصوت أشد من اتساع مخرج الواو والٌاء، ألنك تضم شفتٌك فً الواو، وترفع لسانك إلى 

الحنك فً الٌاء، وأما األلؾ فتجد الفم والحلق منفتحٌن ؼٌر معترضٌن على الصوت بضؽط 

.  "وال حصر

المد )واأللؾ والواو والٌاء (المد القصٌرة)     وقد تنبه القدماء للعالقة بٌن الحركات

كان متقدمو النحوٌٌن "وأشاروا إلى ذلك فً ؼٌر موضع فٌقول ابن جنً فً ذلك  (الطوٌلة

.  "ٌسمون الفتحة األلؾ الصؽٌرة والكسرة الٌاء الصؽٌرة والضمة الواو الصؽٌرة

    وٌقول ابن سٌنا أثناء حدٌثه عن أصوات المد الطوٌلة والتً ٌسمٌها بالحروؾ المصوتة 

ولكنً أعلم ٌقٌنا أن األلؾ الممدودة المصوتة تقع فً ضعؾ أو أضعاؾ زمان الفتحة، وأن "

                                                           
 21سر صناعة اإلعراب، ص:ابن جنً 

شرح شافٌة ابن الحاجب، تحقٌق محمد نور الحسن، محمد الزفزاؾ ، ومحمد محً الدٌن، :االستراباذي، رضً الدٌن محمد بن الحسن 

 261ص3م، ج1982دار الكتب العلمٌة ، بٌروت،
 .674، ص3الممتع فً التصرٌؾ،تحقٌٌق فخر الدٌن قباوة ،دار األفق الجدٌد،بٌروت ط:ابن عصفور 
شرح المفصل للزمخشري، قدم له الدكتور إمٌل بدٌع ٌعقوب، دار الكتب : ابن ٌعٌش، موفق الدٌن ٌعٌش بن ٌعٌش بن علً الموصلً 

 525،ص5م، ج2001، 1العلمٌة، بٌروت، ط
 33، ص1سر صناعة اإلعراب، ج: ابن جنً 
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وكذلك نسبة . الفتحة تقع فً أصؽر األزمنة التً ٌصح فٌها االنتقال من حرؾ إلى حرؾ

.  "الواو المصوتة إلى الضمة، والٌاء المصوتة إلى الكسرة

     و ٌرى بعض الدارسٌن أن القدماء لم ٌهتموا بالحركات بقدر اهتمامهم بالصوامت، 

فالحركات لم تكن محوراً ربٌساً فً الدراسات اللؽوٌة القدٌمة، وإنما كان االهتمام منصباً 

، ولم ٌظهر مصطلح الحركات ضمن دراسة مفردة ومفصلة فً (الصوامت)على الحروؾ

المراحل األولى، بل جاء ضمن الحدٌث عن الجوانب النحوٌة، ولم ٌطلق القدماء على 

الحركات الطوٌلة اسم حركات وإنما عولجت ضمن األصوات الصامتة، ونجد المعالجة من 

أكثر من االهتمام بالحركات القصٌرة وذلك  (الحركات الطوٌلة)قبل القدماء لهذه األصوات 

.  ألنها تدخل فً بناء  الكلمة أو الهٌكل الربٌس فً نظرهم

جزءاً هاماً من أصوات اللؽات البشرٌة، فهً تإدي دوراً  (الصوابت)     تمثل أصوات المد

مهماً فً النطق والتآلؾ بٌن أصوات هذه اللؽات، وهذا دور تنبه إلٌه العلماء منذ القدٌم، مما 

حدا بعلماء اللؽات المحدثٌن بالتركٌز على األصوات الصابتة، فتناولوها بالدراسة والبحث 

لمعرفة عددها وتحدٌد مخارجها وصفاتها والفرق بٌنها وبٌن المجموعات الصوتٌة األخرى، 

واللؽة العربٌة كؤخواتها من اللؽات اإلنسانٌة عامة، والسامٌة منها على وجه الخصوص 

ٌوجد فً السامٌة األم ثالث حركات، تجًء كل "تشتمل على عدد من أصوات المد، حٌث 

األولى مركزٌة وهً الفتحة، الثانٌة : واحدة منها إما طوٌلة وإما قصٌرة، وهذه الحركات

وقد ورثت  ."لهوٌة مؽلقة خلفٌة وهً الضمة، الثالثة حنكٌة منفتحة أمامٌة وهً الكسرة

اللؽة العربٌة أصوات المد عن اللؽة السامٌة، فجاءت فٌها ستة أصوات للمد، ثالثة منها 

قصٌرة وثالثة طوٌلة، فتنقسم المدود أو الحركات كما ٌسمٌها القدماء فً اللؽة العربٌة من 

الفتحة والضمة والكسرة، : short vowel الحركات القصٌرة - أ: ناحٌة كمٌتها وكٌفٌتها إلى

وأول من أشار إلٌها وأدخلها فً نظام الكتابة العربً أبو األسود الدإلً فً القرن األول 

 longالحركات الطوٌلة - ب  .الهجري، إذ لم تكن مدرجة فً نظام الكتابة العربٌة قبل ذلك

vowels :وهً األلؾ، وواو المد، وٌاء المد  . 

                                                           
 85أسباب حدوث الحروؾ،ص:  ابن سٌنا 
 190الحركات وحروؾ المد واللٌن بٌن القدماء والمحدثٌن، مجلة جامعة القدس لألبحاث والدراسات،،ص: شواهنة، سعٌد: انظر 
 265م ،ص2006حسنٌن،صالح الدٌن صالح،المدخل فً علم األصوات المقارن، توزٌع مكتبة اآلداب، 
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     لقد تناول القدماء الحركات القصٌرة الطوٌلة بالدراسة والبحث فذكروا أنواعها ودالالتها 

وكذلك فقد اهتم المحدثون . وكان جهدهم ٌتركز حول علمٌن عظٌمٌن هما التجوٌد واإلعراب

باألصوات المتحركة أو الصابتة، وذلك لعدة أسباب كما ٌرى بعضهم، منها أن أصوات 

العلة أكثر شٌوعاً فً اللؽة، وأي انحراؾ فً طرٌقة أدابها ٌبعد المتكلم عن الطرٌقة المؤلوفة 

فً نطقها عند أهل اللؽة، مما ٌسبب سوء الفهم لمعنى تلك األلفاظ، والخطؤ فً نطق أصوات 

العلة ٌكون أكثر وضوحاً فً السمع من الخطؤ فً األصوات الصامتة، والحركات أصعب 

.  فً النطق من األصوات الصامتة 

     وقد اتجه المحدثون إلى دراستها معتمدٌن على الوسابل العلمٌة الحدٌثة من أجهزة رصد 

فهم . ومختبرات صوتٌة؛ للكشؾ عن كٌفٌة نطقها، وكمٌتها الزمنٌة، وصفاتها الصوتٌة

ٌتفقون مع القدماء فً عدد أصوات المد وطبٌعتها، فٌذهب الدكتور إبراهٌم أنٌس إلى أن 

والفرق عادة بٌن الفتحة الطوٌلة :"فقال. كمٌة الحركات الطوٌلة تساوي ضعؾ القصٌرة

وهذا . "والقصٌرة هو أن الزمن الذي تستؽرقه األولى ضعؾ ذلك الذي تستؽرقه الثانٌة 

الرأي شبٌه بما ذكره بن جنً وابن سٌنا عن عالقة الحركات القصٌرة بتلك الحروؾ الواو 

.  والٌاء واأللؾ

  وذهب بعضهم إلى مثل هذا فٌذكر أن الحركات الطوٌلة تختلؾ عن القصٌرة فً المدة 

تختلؾ هذه الحركات عن سابقتها الحركات القصٌرة فً كون الزمن الذي " حٌث. الزمنٌة

فالفارق الذي ٌجدونه بٌن أصوات المد الطوٌلة والقصٌرة هو فارق . "تستؽرقه أطول نسبٌا

لٌست كل أصوات العلة ذات نسبة واحدة من "زمنً، ولكن األمر ال ٌقتصر على ذلك إذ 

الوضوح السمعً، بل هً تختلؾ فً درجة وضوحها، فؤصوات العلة المتسعة أوضح من 

وٌرى بعض العلماء المحدثٌن . "الضٌقة، ومعنى هذا أن الفتحة أوضح من الضمة والكسرة

أن الفرق ٌن العلل القصٌرة والطوٌلة ال ٌقتصر على الكمٌة الزمنٌة وشدة الوضوح السمعً 

تنحرؾ قلٌالً  (المدود)فقط، بل فً كٌفٌة النطق أٌضاً إذ وجدوا أن مخارج العلل الطوٌلة 

. ، وإن كانت فً األصل امتدادا لها(الحركات)عن مخارج العلل القصٌرة 

                                                           
 91علم األصوات اللؽوٌة،ص:محمد،مناؾ مهدي:انظر 

 147م ،ص2007، القاهرة، 4األصوات اللؽوٌة، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط: ،إبراهٌم، أنٌس 

 192علم أصوات العربٌة ،ص:النوري ،جواد 
 105علم األصوات اللؽوٌة،ص:محمد،مناؾ مهدي 
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 : وصف الحركات القصٌرة والطوٌلة فً العربٌة - رابعاً 

     حدد العلماء المحدثون مخارج الحركات القصٌرة والطوٌلة، وذلك لمعرفة حقٌقة هذه 

:  المرققةالفتحةاألصوات وطرٌقة نطقها والفرق بٌن كل منها، فٌذكر مناؾ مهدي أن 

صوت أمامً منخفض، متسع، ؼٌر مدور، ٌكون اللسان عند نطقها مستوٌا فً قاع الفم مع 

انحراؾ قلٌل فً أقصاه نحو أقصى الحنك وعندما ٌمر الهواء القادم من الربتٌن تهتز 

صوت أمامً مرتفع ضٌق ؼٌر مدور : والكسرة. األوتار الصوتٌة فٌكون الصوت مجهوراً 

ٌنطق عندما ترتفع مقدمة اللسان نحو وسط الحنك األعلى بحٌث ٌكون الفراغ بٌنهما كافٌا 

لمرور الهواء دون أن ٌحدث حفٌفاً أو احتكاكاً مسموعاً عند مروره مع تذبذب األوتار 

عند . صوت خلفً مرتفع ضٌق مدور: والضمة. الصوتٌة عند ذلك فٌنتج صوت الكسرة

نطقه ٌرتفع مإخر اللسان نحو سقؾ الحنك ارتفاعاً ال ٌسبب أي نوع من الحفٌؾ مع حدوث 

 . اهتزاٍز فً األوتار الصوتٌة عند مرور الهواء من الربتٌن فتسمع الضمة الخالصة 

     وٌرى بعض المحدثٌن أن محاولة تحدٌد موضع نطقً للحركات كالصوامت أمر ؼٌر 

مقبول فً الدراسات الصوتٌة؛ وذلك لعدم وجود اعتراض ٌإدي إلى االحتكاك أثناء نطقها، 

ومن هنا فإن المواضع النطقٌة للحركات متداخلة مشتركة، ألن كل عضو نطقً ٌساند 

اآلخر إلنتاج هذه األصوات، وكل مرحلة من مراحل مرور الهواء تعضد األخرى لٌصار 

.    إلى إنتاج الحركة

     وتؤخذ الحركات القصٌرة فً اللؽة العربٌة أوضاعاً مختلفة فً سٌاقات الكالم، وذلك من 

قبٌل تؤثر األصوات اللؽوٌة بعضها ببعض، فقد تإثر األصوات المفخمة بالمرققة 

.  والمجهورة بالمهموسة

     أما الحركات الطوٌلة فلها أنواع مختلفة من حٌث أصالتها، ووظٌفتها الصرفٌة أو 

الصوتٌة، وقد قدم الدكتور زٌد القرالّة دراسة مفصلة ألنواع الحركات الطوٌلة وجعلها فً 

وهً ألؾ االثنٌن، وواو الجماعة، وٌاء : حركات طوٌلة أصلٌة- األول: ثالثة أقسام

ٌّة . حركات طوٌلة ناتجة عن إشباع الحركة القصٌرة- ال انًو. المخاطبة، وٌاء المتكلم المد

مثل : الحركات المشبعة التً ٌمثل إشباعها أثرا على البنٌة والمعنى: وهً ثالثة أنواع 

حركة طوٌلة ناتجة عن إشباع الحركة القصٌرة وال تإدي إلى تؽٌر . (كاتب– كتب )

                                                           
 102صعلم األصوات اللؽوٌة،:محمد،مناؾ مهدي: انظر 
 20الحركات فً اللؽة العربٌة، ص: القرالة،زٌد خلٌل 
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حركة طوٌلة تنشؤ عن إشباع الحركة .- وهذا النوع قد ٌؤتً إلقامة الوزن الشعري: المعنى

حركات طوٌلة - وال الث. القصٌرة للتعوٌض عن إسقاط شبه الحركة عند تشكل المزدوج 

ٌتشكل مزدوج صاعد )قال أصلها َقَوَل : مثل.ٌتشكل طولها من الجمع بٌن حركتٌن قصٌرتٌن

  .والعربٌة تمٌل إلى التقلٌل منه فتحذؾ الواو فتصبح قال  (وَ 

     فالعلماء المحدثون استفادوا من األجهزة الحدٌثة للكشؾ عن طبٌعة هذه األصوات وآلٌة 

نطقها، وحقٌقة العالقة بٌنها وبٌن الحركات القصٌرة، كما استفادوا من جهود القدماء 

ودراساتهم، وهذا ما دعا إلى إعادة النظرة واستكمال البحث فً هذه األصوات، فكسبوا 

مٌزة لم تتوافر للقدماء؛ لذلك جاءت نظرتهم إلى هذه األصوات مختلفة عن نظرة القدماء، 

قد ضلوا الطرٌق السوي :" ٌقول الدكتور إبراهٌم أنٌس عن تصور القدماء ألصوات المد

والحقٌقة أن هذه الحركات القصٌرة ...حٌن ظنوا أن هناك حركات قصٌرة قبل حروؾ المد

محركة بؤلؾ المد وحدها، والراء فً (كتاب)ال وجود لها فً تلك المواضع، فالتاء فً 

والذي نراه . "محركة بواو المد وحدها (ٌقول)محركة بٌاء المد وحدها، والقاؾ فً  (كرٌم)

أنه وإن كانت نتابج الدراسات الحدٌثة أثبتت ؼٌر ما توصل إلٌه القدماء فإن هذا ال ٌلؽً 

ال ٌنبؽً أن نفترض  (األلؾ والواو والٌاء)جهدهم وال ٌعنً فساد رأٌهم، فحروؾ المد 

وجود حركة من جنسها قبلها ألن رموز كتابٌة تعبر عن الحركة الطوٌلة، وافتراض وجود 

حركة مجانسة لهذه الرموز قبلها ٌوقعنا فً إشكالٌة وهً أن ٌاء اللٌن قد ُتسبق بكسرة مع 

ًَّ ): أنها ال تدل على المد نحو كلمة  .  (م ـُـ ع ـَـ ل ـِـ م ـِـ ْي ي ـَـ / معلم

      وخلص الدكتور زٌد فً مقارنته اآلراء القدماء والمحدثٌن إلى أنه ال ُتَحدُّ الحركات فً 

العربٌة بموضع نطقً محدد، بل تحد من خالل األعضاء النطقٌة العاملة فً إنتاجها، 

وحسب المراحل التً تمر بها، وحسب أهمٌة األعضاء النطقٌة فً إعطاء الشكل الممٌز 

كما تختلؾ الحركات الطوٌلة فً مواضعها النطقٌة عن . للحركات إحداها مع األخرى

القصٌرة، من حٌث تراجع اللسان للخلؾ وارتفاعه لألعلى إضافة، إلى اختالفها عن 

.  القصٌرة فً الكمٌة 

                                                           
 32الحركات فً اللؽة العربٌة،ص:   القرالة،زٌد خلٌل

  39األصوات اللؽوٌة، ص:إبراهٌم.أنٌس 
 24الحركات فً اللؽة العربٌة، ص: القرالة، زٌد خلٌل: انظر 
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     وٌرى بعض الدارسٌن أن تمٌز الحركات بصفتً الوضوح والجهر، واتساع مخرجها، 

وخفتها فً النطق وطولها فً النفس جعلها عنصراً مهماً فً جمالٌات التشكٌل الصوتً، 

ٌُسمى التآلؾ اللحنً للشعر، وإدراك قٌمه الموسٌقٌة ونشاطه اإلٌقاعً . وفً توضٌح ما 

النؽمة الممٌزة لكل صوت من هذه : وهذه الفاعلٌة الجمالٌة تتحّدد بؤشٌاء كثٌرة منها

األصوات، وؼنى الصوت بالنؽمات الثانوٌة، واإلحساس الحركً المصاحب للنطق 

. بالصوت

:  الحركات المزدوجة- خامساً 

     تنبه علماء األصوات إلى ظاهرة أخرى متعلقة بالحركات وأصوات اللٌن، حٌث أطلقوا 

على هذه الحالة أو الظاهرة مصطلح الحركة المزدوجة، وقد تعددت المصطلحات المتعلقة 

فنعتوه بالصوت المركب، وصوت المد المركب، والمزدوج، والحركة المزدوجة، لكنهم "به 

وتفسٌر طبٌعة . "تتابع الحركة وشبه الحركة فً مقطع واحد: أجمعوا على ماهٌته بؤنه

أن جزءها األول شبٌه من الناحٌة :"الحركة المزدوجة كما ٌرى الدكتور عبد الرحمن أٌوب

فما نسمٌه ...السمعٌة واألدابٌة بحركة من الحركات، وأن جزءها الثانً شبٌه بحركة أخرى

ناتج عن التقاء اللسان بموضع الكسرة، بعد انتقاله من موضع  (أَيْ )بالٌاء الساكنة فً كلمة

فهو ما ٌنتج عن افتراق اللسان من وضع الكسرة  (يَ )الفتحة، أما ما نسمٌه بالٌاء المفتوحة 

.  "للوصول إلى لوضع الفتحة

فً السامٌة حركتان مزدوجتان، وكان أول :"     وٌقول المستشرق الفرنسً جان كانتٌنو

ًْ ):عنصر من عنصرٌهما قصٌراً، وهما وقد بقٌت هاتان الحركتان المزدوجتان . (ــَـوْ )و (ـَ

فً العربٌة القدٌمة، وترسمان حسب مبادئ الخطوط اآلرامٌة بواسطة الٌاء والواو 

ًْ )وٌبدو أن الحركة المزدوجة ...مسبوقتٌن بفتحة إذا كانت فً آخر الحروؾ صارت إلى  (ـَ

، وتظهر الحركة المزدوجة  (إلى)مجرد فتحة طوٌلة، نحو  ًْ ًْ وعلى أصلها علَ أصله إلَ

كَ )القدٌمة من جدٌد فً حالة إضافة الحرؾ إلى الضمابر نحو  ٌْ . "(علَ

                                                           
جامعة النجاح، نابلس، فلسطٌن،  (رسالة ماجستٌر)النظام الصوتً ودالالته فً سٌفٌات المتنبً وكافورٌاته : عجولً، أروى خالد:انظر 
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 26ص1ط2011التفسٌرات الصوتٌة للظواهر النحوٌة،دار الحصاد،دمشق،:نزال،نبال نبٌل 
 174-172أصوات اللؽة ص:أٌوب،عبد الرحمن: انظر 
م،  1966دروس فً علم أصوات العربٌة ، ترجمة صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث االقتصادٌة واالجتماعٌة،تونس،: كانتٌنو 
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     أما عن عدد وأنواع أنواع الحركة المزدوجة فً اللؽة العربٌة من الناحٌة النظرٌة فهً 

ُ /ي ـَ ) (وـِ /وـُ / وـَ ): ست حركات صاعدة ـُـ /ـَـ و):، ومثلهن من الحركات الهابطة(ي ـِ /ي ـ

ولٌست كل هذه الحركات مستعملة فً الواقع اللؽوي حٌث تمٌل (. ـِـً/ ـُـً/ ـَـً ) (ـِـ و/ و

اللؽة العربٌة إلى تجنب المزدوج الثقٌل ما لم ٌكن فً ذلك مانع ٌخل بالبنٌة المقطعٌة أو 

.  ٌإدي إلى لبس فً المعنى

     ومن الناحٌة الصوتٌة فإن الحركات المزدوجة الهابطة أثقل فً النطق من الحركات 

المزوجة الصاعدة، وأثقل حركة هابطة تلك التً تنطلق من موضع الضمة إلى موضع 

؛ لذلك ال نجدها فً اللؽة العربٌة، بل ٌتم االستؽناء عنها، ٌلٌها المزدوج (ـُـ و)الواو 

وكذلك ٌتم االستؽناء عنه للثقل الناتج عن تقارب المخارج، وٌلٌهما  (ـِـ ي)الحركً الهابط 

اللذان ٌستؽى عنهما أٌضاً، لٌبقى فً االستعمال اللؽوي  (ـُـ ي)ثم  (ـِـ و)المزدوج الحركً 

ًْ ): للعربٌة مزدوجان حركٌان هابطان هما أي صوت اللٌن المسبوق بفتحة،  (ــَـوْ + ـَـ

، أي صوت اللٌن تلٌه فتحة، (ي َ+ و َ)وتستخدم من الحركات الصاعدة المزدوجٌن 

والتزمت المخالفة فً النماذج األخرى من خالل االستؽناء عن العنصر الثقٌل وهو شبه 

الحركة، إال فً الحاالت التً تستدعً حذؾ الحركة تحت تؤثٌر البنٌة المقطعٌة أو خشٌة 

وسلوك العربٌة فً التضحٌة بشبه الحركة ....ولعل للنبر دوراً فً هذا. اللبس بٌن األبنٌة

ٌرجع إلى قانون االقتصاد فً الجهد، ذلك أن أشباه الحركات ٌحتاج نطقها إلى جهد عضلً 

أكثر من الحركات، والحركات ما هً إال نفس طلٌق حر إلى جانب ذلك فإن الحركات 

. أوضح فً السمع من أشباه الحركات

: عند القدماء والمحد ٌن (الواو والٌاء)أصوات اللٌن - سادساً 

ظهر مع بواكٌر الدراسات اللؽوٌة العربٌة، فقد ورد عند الخلٌل فً  (اللٌن)     إن مصطلح 

فً العربٌة تسعة :" مقدمة معجمه مرتبطاً باأللؾ، وٌعبر به عن اتساع المخرج، بقوله

وعشرون حرفاً منها خمسة وعشرون حرفا صحاحاً لها أحٌاز ومدارج، وأربعة أحرؾ 

، بٌنما هً عند سٌبوٌه صفة لحرفً ..."الواو والٌاء واأللؾ اللٌنة والهمزة: ُجوؾ، وهً

ثم بدأ ٌؽلب إطالق . الواو والٌاء ؼٌر المدٌتٌن، التساع مخرجهما أكثر من بقٌة الصوامت

هذا المصطلح على حروؾ األلؾ والٌاء والواو فً حالتً المد وؼٌر المد، ٌقول ابن ٌعٌش 

                                                           
 408أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة العربٌة، ص: الشاٌب،فوزي: انظر 
 . 57،ص1العٌن ،تحقٌق مهدي المخزومً، وإبراهٌم السامرابً، سلسلة الكتب والمعاجم، ج: الفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد  
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ومنها الحروؾ اللٌنة وهً األلؾ والٌاء والواو، وهً حروؾ المّد :"فً شرح المفصل

وهو - الجوؾ-المخرج األول:"وٌقول ابن الجزري. "واللٌن وقٌل لها ذلك التساع مخرجها

لأللؾ والواو الساكنة المضموم ما قبلها والٌاء الساكنة المضموم ما قبلها، وهذه الحروؾ 

ثم جعل للواو والٌاء مخرجٌن . "تسمى حروؾ المد واللٌن، وتسمى الهوابٌة والجوفٌة

المخرج -...مما بٌن الشفتٌن– المخرج السادس عشر للواو ؼٌر المدٌة والباء :"آخرٌن، ٌقول

من وسط اللسان بٌنه وبٌن وسط - للجٌم والشٌن المعجمة والٌاء ؼٌر المدٌة-السابع

.   "والجٌم والٌاء ٌلٌان السٌن وهذه هً الحروؾ الشجرٌة ...الحنك

     لقد تركز اهتمام القدماء على األصوات الصامتة وأصوات المد، وذلك مبرر بسبب 

الكتابة العربٌة ورموزها المحدودة التً ال تشتمل على رموز خاصة بالحركات أو أشباه 

الحركات، وعلى هذا األساس جاءت بواكٌر الدراسات اللؽوٌة الصوتٌة عند الخلٌل وسٌبوٌه 

وؼٌرهما، حٌث لم ٌتناولوا الحركات بالدراسة واالهتمام إال فً معرض حدٌثهم عن 

الصوامت، أو دور الحركات فً التوصل إلى النطق بالحروؾ، ٌقول الدكتور زٌد خلٌل 

ومن خالل التتبع لنظرة الخلٌل وسٌبوٌه لهذه األصوات وتسمٌاتها أرجح أن :" القرالة

المعالجة الصوتٌة والتسمٌة كانت تختص بهذه األصوات الثالثة حال كونها أصوات مد 

طوٌلة؛ ألن التركٌز فً البحث والمعالجة اللؽوٌة فً تلك الفترة كان ٌنصب على األصوات 

. "التً تشكل البنٌة أو الهٌكل الربٌس للكلمة

      ولعل هذا التوجه لدى العلماء القدماء نابع من فلسفتهم اللؽوٌة القابمة على مجموعة من 

النظرٌات واألسس، كاألصل والفرع والبنٌة األصلٌة للجذور الصرفٌة التً ال ٌقع فٌها 

ٌُفسر بافتراض أصل له واوي أو ٌابً، ثم ٌتم  األلؾ لكونه خالصاً للمد، وإن وقع فً الجذر 

وهذه  (الحروؾ)فاألصوات الصامتة ٌطلقون علٌها " توجٌه العمل اللؽوي من خاللها

... الحروؾ هً التً أولوها عناٌة خاصة، ووجهوا إلٌها معظم جهودهم وبحوثهم الصوتٌة

"  

                                                           
شرح المفصل للزمخشري، قدم له ووضع هوامشه إمٌل بدٌع ٌعقوب، دار الكتب : ابن ٌعٌش،موفق الدٌن ٌعٌش بن علً بن ٌعٌش 
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     ولم ٌؽفل القدماء اإلشارة إلى اتخاذ الواو والٌاء حالتٌن مختلفتٌن، فمرة تكونان صوَتً 

ٌدخالن فً بنٌة أصول  (شبه حركة)، ومرة تكونان صوتٌن صامتٌن (حركة طوٌلة)مد 

 إشارات تدل على الفرق بٌن الواو والٌاء بوصفهما حرفً مد سٌبوٌهكما نجد عند . الكلمات

ًُ ٌاسر فتجري الواوٌن والٌاءٌن ههنا :"فٌذكر فً باب اإلدؼام. أولٌن هذا دلُو َواقد وظب

وكذلك نجد عند ابن جنً فً كتابه سر . "مجرى المٌمٌن فً قولك اسم موسى فال تدؼم

وٌعد الواو والٌاء من . صناعة اإلعراب تنبٌها على وجود حالة خاصة للواو والٌاء

األصوات الصامتة، و حكمه علٌهما بؤنهما ٌضارعان أو ٌشابهان هذه األصوات ٌتفق فً 

ق ابن ٌعٌش بٌن الٌاء . أساسه مع ما وصل إلٌه الدرس اللؽوي فً العصر الحدٌث كما فرَّ

اعلم أن الٌاء وإن كانت من مخرج الجٌم والشٌن فإنها من :"المدٌة والٌاء اللٌنة بقوله 

وأما المنفصل وهو الذي ... حروؾ المد، ولها فضٌلة على ؼٌرها بما فٌها من المد واللٌن

اخَشً : ٌكون المثالن فٌه من كلمتٌن، فإن كانت الٌاء األولى قبلها فتحة جاز اإلدؼام، نحو

اظلِمً ٌاسراً، والفرق بٌنهما أن الكسرة إذا : ٌاسراً، فإن انكسر ما قبلها لم تدؼم، كقولك

كما . "كانت قبلها كما المد فٌها فتصٌر بمنزلة األلؾ، ألن األلؾ ال ٌكون قبلها إال مثلها

ٌّاسراً واخشّوا :إذا قلت وأنت تؤمر:" أورد ابن السراج فً باب الذي ال ٌجوز إدؼامه اْخَشْى 

.  "واقداً أدؼمت ألنهما لٌسا بحرفً مد كاأللؾ، ألنه انفتح ما قبل الٌاء والواو

     وٌتضح من كالمه أن األلؾ حرؾ مد أي أنها حركة طوٌلة، وأن الواو والٌاء إذا جاء 

إن حرفً اللٌن عند القدماء الواو . قبلهما حركة لٌست من جنسهما فهما لٌسا حرفً مد

لم ٌسبقا  (واقداً وٌاسراً )والٌاء إذا ُسبقا بحركة من جنسهما وهذا فٌه خلط، والدلٌل أن 

بحركة، ومع ذلك فهما حرفا لٌن، أو هما نصفا حركة، فاهتموا بتوصٌؾ الحرؾ األول فً 

ًّ ٌاسراً ولم ٌهتموا بتوصٌؾ المثل الثانً فالقدماء إذاً لم ٌخلطوا بٌن أصوات المد . أخش

واللٌن من الناحٌة النظرٌة الوصفٌة، ولكنهم لم ٌلتزموا بحدود هذا الفرق من الناحٌة 
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استطاع العرب القدامى أن ٌمٌزوا أنصاؾ "التطبٌقٌة أي على المستوى الصرفً، فقد 

.  "كما استطاعوا أن ٌمٌزوا الصوابت من الصوامت...الصوابت من الصوابت

، ثم (الصوابت والصوامت)     وٌقسم المحدثون أصوات العربٌة إلى مجموعتٌن ربٌستٌن 

أضافوا مجموعة ثالثة تشتمل على صوتٌن ممٌزٌن ال ٌنتمٌان إلى أي من المجموعتٌن 

ٌَُعبَّر عنهما كتابٌاً بـ ٌقول الدكتور . فً ؼٌر حالة المد (ي– و )السابقتٌن، وهما صوتان 

هناك صوتان بٌن األصوات اللؽوٌة ٌستحقان دابما أن ٌعالجاً عالجاً : "إبراهٌم أنٌس عنهما

، ومع هذا فقد دلت خاصاً؛ ألن موضع اللسان معهما قرٌب الشبه بموضع أصوات اللٌن

التجارب الدقٌقة على أننا نسمع لهما نوعا ضعٌفاً من الحفٌؾ، وهذان الصوتان هما ما 

وقد الحظ . "(ٌوم– بٌت )اصطلح علماء العربٌة على تسمٌتهما بالٌاء والواو فً مثل 

علماء األصوات أن هذٌن الصوتٌن ٌتسمان بسمة ممٌزة تجعلهما مختلفٌن عن مجموعة 

ٌنطق الصوت كؤنه صوت صابت وٌوزع الصوت " الصوامت ومجموعة الصوابت، حٌث

لذلك أطلق العلماء على األصوات المتسمة بهاتٌن السمتٌن لقب ...كؤنه صوت صامت

األصوات )، أو (األصوات االنزالقٌة)، أو (أنصاؾ الصوامت)، أو(أنصاؾ الصوابت)

.  "(االنحدارٌة

     أما عن إدراج هذٌن الصوتٌن فً زمرة الحروؾ الصامتة وهما ٌتصفان ببعض صفات 

ما تتمٌز به من "الصوامت وبعض صفات الصوابت كما ذكر صالح حسنٌن فٌعود إلى 

انتقال سرٌع مع ضعؾ فً قوة النفس، ولكن هذه األصوات لٌست انفجارٌة أو احتكاكٌة؛ 

لهذا تسمى باألصوات المتوسطة، ولزٌادة نسبة الرنٌن فٌها ٌسمٌها بعض الباحثٌن األصوات 

. "الرنٌنٌة

، وهً تسمٌة ٌإٌدها (أنصاؾ حركات)     وٌطلق بعض الدارسٌن على هذٌن الصوتٌن اسم

الدكتور كمال بشر، باعتبارها تسمٌة قدٌمة مستقرة وال داعً لتؽٌٌرها، وٌدعمها ألن هذه 

أشباه )بٌنما ٌطلق كمال بشر اسم . األصوات هً أقرب األصوات إلى الحركات من ؼٌرها

الواو )وٌقول عن أصوات اللٌن . على أربعة حروؾ هً الالم والراء والمٌم والنون(حركات
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ٌطلق هذا المصطلح على تلك األصوات التً تبدأ أعضاء النطق بها من منطقة : "(والٌاء

. حركة من الحركات، ولكنها تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة إلى مكان حركة أخرى

وألجل هذه الطبٌعة االنتقالٌة أو االنزالقٌة، ولقصرها وقلة وضوحها فً السمع إذا قٌست 

والحقٌقة أن هذه .... بالحركات الصرفة، اعتبرت هذه األصوات أصواتاً صامتة، ال حركات

األصوات من حٌث النطق الصرؾ تقترب من الحركات فً صفاتها، ولكنها فً التركٌب 

.  "الصوتً للؽة تسلك مسلك األصوات الصامتة، ومن هنا كانت تسمٌتها بؤنصاؾ حركات

 نصفً الواو والٌاء حرفٌن صابتٌن الواو والٌاء        وٌفرق الدكتور كمال بشر بٌن حالتً 

حركتٌن ولكن من منظور مختلؾ، فٌرى ضرورة التفرٌق بٌنهما على أساس الوظٌفة 

الواو )أنصاؾ حركات : وٌقسم األصوات الصامتة إلى ثالث مجموعات هً. اللؽوٌة

الحروؾ )، ثم الصوامت وهً (المٌم والنون والالم والراء)، وأشباه الحركات وهً (والٌاء

فقررنا . آثرنا أن ٌكون التفرٌق بٌن الحالتٌن على أساس الوظٌفة اللؽوٌة:" ٌقول.  (المتبقٌة

أنهما من الصوامت، أو أنصاؾ حركات فٌما لو وقعا فً مواقع األصوات الصامتة، 

بحركة أو ساكنة ولخصنا هذه المواقع فً خاصة تشترك فٌها جمٌعاً تلك هً وقوعها متلوة 

وهما فً هاتٌن الحالتٌن ٌقعان فً مواقع األصوات . بٌت وٌوم: ، كما فً، نحوبعد فتح

وؼٌر أّنا ما زلنا ندرك أن هذٌن الصوتٌن فً هذه الحالة ... الصرفة، ومن ثم أخذ حكمها

أنصاؾ )ٌقل فٌهما االحتكاك بدرجة تقربهما من الحركات، ومن ثم كان االصطالح 

. "(الحركات

      وٌرى المستشرق األلمانً براجشتراسر أن الفرق بٌن الحركة وشبه الحركة ٌعود إلى 

الواو والٌاء إذا كانت مركزاً للمقطع :"طبٌعة الموقع الصوتً ضمن المقطع الواحد، وٌقول

وبالعكس إذا كانت الضمة أو الكسرة طرفاً للمقطع، نسمٌها واواً أو . ضمة أو كسرة: نسمٌها

ٌاء، فالواو فً نفسها عٌن الضمة، والٌاء فً نفسها عٌن الكسرة، وإنما تفترق الواو عن 

: الضمة، والٌاء عن الكسرة من جهة وظٌفتٌهما فً مقطع الكلمة، ولذلك نسمً الواو والٌاء

.  ."ِشْبَهً الحركات
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:  (الواو والٌاء)كٌفٌة نطق أصوات اللٌن- سابعاً 

ووضع اللسان خالل عملٌة تولٌد هذٌن  (الواو والٌاء)     إن الكٌفٌة فً إنتاج صوتً اللٌن 

الصوتٌن جعل منهما صوتٌن ممٌزٌن عن بقٌة األصوات، تحاكٌان صفات الصوابت 

وصفات الصوامت فً الوقت نفسه حتى فً المخارج، ٌقول عصام نور الدٌن أن إنتاج 

بانؽالق اآللة المصوتة انؽالقاً أكبر مما ٌكون أثناء إنتاج الصوابت، " هذٌن الصوتٌن ٌتم

وبمدة إنتاج أصؽر من مدة إنتاج الصوابت، . وأصؽر مما ٌكون أثناء إنتاج الصوامت

إال أن اللسان ٌكون فٌها أقرب ...وتخرج هذه األصوات من مواضع نطق األصوات الصابتة

ولذلك نجد تسمٌات . "من الحنك، بحٌث ٌحدث احتكاكاً ٌجعلها أشبه بالصوامت االحتكاكٌة

مصطلح أشباه الحركات، كما  (الواو والٌاء)ٌطلق على أصوات اللٌن "مختلفة لهما حٌث 

ٌطلق علٌها تسمٌة أصوات انزالقٌة، وذلك أن أعضاء النطق تبدأ بتكوٌن حركة ضٌقة 

closed vowel  كالكسرة أو الضمة، ثم تنتقل بسرعة إلى حركة أخرى أشد بروزاً وال 

  . ٌدوم وضع الحركة األولى زمنا ملحوظا

     بحث المحدثون فً مخرج الواو كحرؾ شبه صامت وكٌفٌة نطقه مستفٌدٌن من 

تبدأ أعضاء "األجهزة المتطورة لرصد حركة أعضاء النطق، فوجدوا أنه خالل النطق بالواو

النطق فً اتخاذ الوضع المناسب لنطق نوع من الضمة، ثم تترك هذه الوضع بسرعة إلى 

وضع حركة أخرى، وتختلؾ نقطة البدء اختالفاً ٌسٌراً فٌما بٌن المتكلمٌن وحسب الحركة 

:  التالٌة

    تنضم الشفتان،وٌرتفع أقصى اللسان نحو أقصى الحنك، وٌسد الطرٌق إلى األنؾ بؤن 

ٌرفع الحنك اللٌن، وٌتذبذب الوتران الصوتٌان فالواو شبه حركة مجهور شفوي حنكً 

.  "قصً

 هً نفسها y/ والٌاءw/     وحقٌقة األمر أن األعضاء العاملة فً إنتاج أشباه الحركات الواو

 ، إال أن ارتفاع اللسان فً نطقه  للٌاء شبه i/  والكسرة uاألعضاء العاملة فً إنتاج الضمة 

ومن هنا تبدأ المالمح الممٌزة لشبه الحركة عن الحركة، وفً . الحركة ٌإدي إلى احتكاك

الواو شبه الحركة تنضم الشفتان بدرجة أكثر من انضمامهما فً نطق الواو الحركة، 
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وٌتراجع اللسان للخلؾ وٌرتفع مإخره لدرجة وقوع االحتكاك، فاألعضاء النطقٌة تعمل فً 

إنتاج الحركات عمال مهما، فاألوتار الصوتٌة تمثل مرحلة العمل األولى أو المصدر، 

واللسان ٌتخذ شكال ٌناسب الحركة المراد نطقها من حٌث االرتفاع أو االنقباض، ومن خالله 

ٌتم تحدٌد مجرى تٌار الهواء، وكذلك الشفاه والحنك السفلً ٌعمل كل منهما حسب نوع 

الحركة المراد إنتاجها، ولو أطلقنا الهواء مع تذبذب األوتار الصوتٌة دون تدخل األعضاء 

. النطقٌة لكان الصوت الناتج ؼٌر محدد

من أقصى اللسان مجهور، نحو  (أو نصؾ حركة) صوت صامت "    وعلٌه فإن الواو

 ."الواو فً ولد،  وٌمكن وصفه بؤنه شفوي كذلك حٌث أن الشفتان تنضمان عند النطق به

     أما عن الفرق بٌن صوت الواو وصوت الضمة كما ٌرى الدكتور إبراهٌم أنٌس فً فً 

الفراغ بٌن أقصى اللسان وأقصى الحنك، فً حالة النطق بالواو ٌكون أضٌق منه عند النطق 

... بالضمة، فٌسمع للواو أٌضاً نوع ضعٌؾ من الحفٌؾ جعلها أشبه باألصوات الساكنة، 

فالٌاء والواو هما المرحلة التً عندها ٌمكن أن ٌنتقل الصوت الساكن إلى صوت لٌن؛ ألنها 

تشتمل فً النطق بها على حفٌؾ، ٌمكن أن تعد صوتا ساكناً، أما إذا نظر إلى موضع اللسان 

، لهذا اصطلح المحدثون على تسمٌة الٌاء بشبه صوت iمعها فهً أقرب شبها بصوت اللٌن 

.  المد

إذا ارتفعت مإخرة اللسان نحو سقؾ الحنك أكثر مما فً الحالة السابقة، بحٌث :والواو

ٌحدث الحفٌؾ وٌسبب الهواء احتكاكا عند مروره من ذلك الموضع، فٌسمع حٌنبذ صوت 

.   "الواو الذي هو من األصوات الصامتة

من حٌث  (الواو)شبٌه بما ٌجري عند النطق بصوت اللٌن  (الٌاء)     أما أداء صوت 

تتخذ أعضاء النطق الوضع المناسب لنطق حركة الكسرة، ثم تنتقل منه "الخطوات إذ 

بسرعة إلى موضع حركة أخرى أشد بروزاً، وهذا االنتقال السرٌع من الكسرة هو الذي 

ومخرج هذا الصوت هو أن وسط اللسان ٌرفع عالٌاً تجاه . ٌكون الصامت المعروؾ بالٌاء

الحنك الصلب، وتكسر الشفتان وٌسد الطرٌق إلى األنؾ بؤن ٌرفع الحنك اللٌن، ٌتذبذب 

                                                           
 18الحركات فً اللؽة العربٌة، ص: القرالة،زٌد خلٌل 
 134علم اللؽة العام، ص:كمال محمد.بشر 
 42ص.األصوات اللؽوٌة : إبراهٌم.أنٌس:انظر 
 102صعلم األصوات اللؽوٌة، :محمد،مناؾ مهدي: انظر 



26 
 

وقد كان وصؾ . "فالٌاء شبه حركة مجهور مكسور حنكً وسٌط ....الوتران الصوتٌان 

والٌاء عند علماء :" القدماء لمخرج الٌاء قرٌبا من هذا الوصؾ الحدٌث، ٌقول كمال بشر

العربٌة من وسط الحنك وهو وصؾ دقٌق، وقد ضموها إلى الجٌم والشٌن وسموها 

. "األصوات الشجرٌة

     وٌرى عبد الرحمن أٌوب أن أصوات اللٌن هً مرحلة انتقالٌة فاصلة بٌن حركتٌن، 

حاِوْل أن تنطق بواو أو ٌاء ساكنة وأن تستمر فً :" وٌثبت ذلك بالتجربة العملٌة، ٌقول

وستجد أن . إرسال الهواء وبدون تؽٌٌر فً وضع األعضاء النطقٌة التً تساهم فً إنتاجهما

الواو الساكنة الطوٌلة لٌست فً الواقع سوى ضمة، وأن الٌاء الساكنة الطوٌلة لٌست فً 

 ."الواقع سوى كسرة

     فالٌاء ٌحدث عند ارتفاع مقدمة اللسان نحو وسط الحنك أكثر من صعودها مع الكسرة 

الخالصة، بحٌث ٌحدث الحفٌؾ الحتكاك الهواء بالموضع المتضٌق، ٌنتج عند ذلك صوت 

ألن الفراغ  (semi vowel)الٌاء، لهذا سمى علماء األصوات الٌاء صوتا شبٌها بالحركة 

بٌنهما أقل مما فً الكسرة فٌسبب االحتكاك والحفٌؾ المسموع مع الٌاء وؼٌر المسموع مع 

.   والٌاء صوت أمامً مرتفع ضٌق ؼٌر مدور ٌصحبه حفٌؾ. الكسرة

 ُ : إشكالٌة أصوات المد واللٌن-  امنا

     تمثل أصوات المد واللٌن إشكالٌة خاصة فً اللؽة العربٌة حٌث تإدي هذه األصوات 

أدواراً مهمة على المستوٌات الصرفٌة والنحوٌة والداللٌة، فمن خالل إبدالها وإعاللها تتؽٌر 

الصٌػ الصرفٌة للكلمة، كما تلعب دوراً فً اإلعراب فهً إحدى عالماته الفرعٌة، وكذلك 

ومما عّمق اإلشكالٌة . تإدي ؼرضاً داللٌاً حٌث تكون عالمة للتثنٌة أو الجمع أو التصؽٌر

 (و)، حٌث تشتركان بصورة الرمزٌن اختالفها صوتا واتفاقها صورةفً هذه األصوات هو 

.  (ي)

:"      ٌقول كمال بشر فً كتابه دراسات فً علم اللؽة أن المشكالت فً أصوات المد واللٌن

فعلماء العربٌة فً ... ال ترجع إلى طبٌعتها بقدر ما ترجع إلى طرٌقة معالجتها والنظر فٌها
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قد خلطوا أحٌانا بٌن الصوت والرمز الكتابً، كما خلطوا من وقت إلى آخر  (واي)دراسة 

كذلك خان بعضهم الحظ فً التعرؾ بدقة . بٌن قٌمها الصوتٌة ووظابفها الصرفٌة والنحوٌة

.  "على القٌم الصوتٌة المختلفة لكل رمز من هذه الرموز الثالثة

 (الصوابت وأشباه الصوابت)     وٌتحدث ؼالب المطلبً عن شدة ارتباط المد واللٌن 

إن العربٌة ال تكاد تفرق فً نظامها الصرفً بٌن أصوات المد الطوٌلة :" ببعضهما، وٌقول

وأنصاؾ المد، فهً تعد مجموعة فونولوجٌة واحدة، هً األلؾ والواو والٌاء، من ؼٌر أن 

  بٌن هاتٌن المجموعتٌن، Quantity والكمٌة  Qualityتنظر إلى االختالفات فً الكٌفٌة 

وهو أمر سوؼه النظام الصرفً، بسبب من ذلك التناوب القوي بٌن أصوات المد الطوٌلة 

بل إن بعض اللواحق ذات الطبٌعة النحوٌة قد ....وأنصاؾ المد فً العربٌة أثناء التصرٌؾ

من ذلك . تتؽٌر من المد الكامل إلى نصؾ المد من ؼٌر أن ٌشعر المتكلم العربً بتؽٌرها

 (عصاي)و. فً المد المحض (كتابً)و (ؼالمً)فً نحو قولنا  (ٌاء اإلضافة)الحقة 

.  "فً نصؾ المد (فتاي)و

:  وظائف أصوات المد واللٌن -  تاسعاً 

     ٌرى تمام حسان أن من أهم القٌم الخالفٌة فً أي نظام لؽوي اختالؾ الوظٌفة التً 

تإدٌها كل وحدة من وحدات النظام اللؽوي، وفً اللؽة العربٌة نوعان من األصوات من 

جهة النظر الصرفٌة وهما الحروؾ الصحٌحة والحروؾ المعتلة، ولكل من هذٌن النوعٌن 

وٌذكر لنا من وظابؾ الحروؾ الصحٌحة فً . وظٌفة خاصة ٌقوم بها لتكوٌن النظام اللؽوي

المد )اللؽة العربٌة أنها تكون أصوالً للكلمة العربٌة من حٌث االشتقاق وال تكون العلل 

وهً ...كما تكون بداٌة للمقطع فً اللؽة العربٌة وال تكون العلل كذلك...كذلك (والحركة

وأصوات اللٌن . تقبل التحرٌك واإلسكان أما حروؾ العلة فال تقبل تحرٌكاً وال إسكاناً 

 تشترك مع مجموعة الحروؾ الصوامت فً أداء هذه  semi vowel(الواو والٌاء)

الوظابؾ، فهً تكون فً بنٌة األصول للكلمة العربٌة، وتكون بداٌة المقطع الصوتً، كما 

تقوم الواو والٌاء بوظٌفة الصوامت فٌكونان هامشاً للمقطع "تقبل التحرٌك واإلسكان، حٌث 
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كما تعتبر . ..."َبلَدٌ – ألنهما ٌقعان موقع الصوامت وفً هذه الحالة ٌتبعان بحركة نحو َولٌَد 

سبٌال للتخلص من التراكٌب الصوتٌة الثقٌلة والوحشٌة أو المخالفة لضوابط المقطع العربً 

تلجؤ العربٌة إلى اإلعالل بالنقل أو القلب أو الحذؾ لتصل إلى هدفها المقصود، "حٌث 

والمتؤمل لجوهر هذه اللؽة ٌجد بناءها لذلك متٌناً فما ُصّحح فلصحته، وما أُِعّل فلخفته أٌضاً، 

فإذا ذكرنا أن قام أصلها قوم واستعد أصلها استعدد، فذلك دلٌل على أن هذه األصول 

 . "المذكورة قبل اإلعالل قد ُرِفضت نتٌجة لثقلها فً النطق

فٌذكر تمام حسان - (األلؾ والٌاء والواو)أي أصوات المد الطوٌلة -     أما وظابؾ العلل 

 فً هذه اللؽة الراسخة القدم فً تارٌخ sonorityمنها أنها تعد أساساً لقوة اإلسماع 

وٌقسم عبد الرحمن أٌوب األصوات حسب قوتها ودرجة إسماعها على الترتٌب . المشافهة

، واألصوات االنحباسٌة ...(صفر)فاألصوات االنحباسٌة المهموسة درجة إسماعها : اآلتً

، ...(2)،واألصوات االحتكاكٌة المهموسة قوة إسماعها...(1)المجهورة قوة إسماعها

، واألصوات األنفٌة والجانبٌة ...(3)واألصوات االحتكاكٌة المجهورة قوة إسماعها

، واألصوات المجهورة قوة ...(4)المجهورة والترددٌة المجهورة قوة إسماعها

،وهً أقوى األصوات إسماعاً وهذه األصوات هً الحركات القصٌرة ...(5)إسماعها

 ومن هذا التقسٌم نجد أن الجهر وقلة االحتكاك هما العامالن المإثران فً قوة .والطوٌلة

اإلسماع، ولذلك كانت الصوابت أعلى األصوات إسماعاً أي ألنها مجهورة وال ٌقع احتكاك 

أما الهمس واالنحباس واالحتكاك فهً العامل فً إضعاؾ قوة إسماع . عند النطق بها

.  الصوت

     ومن وظابؾ أصوات المد على المستوى الصرفً الوصول إلى االشتقاقات الفعلٌة 

حروؾ العلة تعتبر مناطا لتقلٌب صٌػ االشتقاق المختلفة فً حدود "واالسمٌة المختلفة ألن؛

فرق ٌؤتً عن تنوع  (ق ت ل)الفرق بٌن َقْتل وَقَتَل وقُِتَل وقتٌل من مشتقات . المادة الواحدة

 . "حروؾ العلة ال الحروؾ الصحٌحة
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    وٌرى ؼالب المطلبً أن صوت المد الطوٌل قد ٌإدي دوراً هاماً فً المٌزان الصرفً 

إذ نجد أن صوت "العربً حٌث تإدي أصوات المد وظٌفة مزدوجة فً الصرفً العربً،

المد الطوٌل ٌحل دابماً محل صوتٌن اثنٌن، األول منهما صوت مد قصٌر مجانس، والثانً 

تقابل فً النظام الصرفً فً العربٌة  (مصطفى)فكلمة . واحد من األصول فً حالة سكون

، ومن المحدثٌن من ٌرى أن هذه األصوات تإدي وظٌفة صوتٌة "(مفتَعلْ )تمام المقابلة بناء 

تعد حروؾ العلة من العناصر :"متعلقة بالمقطع والنبر والتنؽٌم، ٌقول الدكتور تمام حسان

والذي نراه هو أن أثر . "الضرورٌة فً بناء نظامً النبر فً الصرؾ والتنؽٌم فً النحو

هذه األصوات فً ظاهرة التنؽٌم ال شك فٌه؛ ألن أصوات المد تسمى باألصوات التنؽٌمٌة 

فهذا ٌناسب طبٌعتها الصوتٌة، إال أننا ال نسلّم بقول تمام حسان الذي ٌرى لها دوراً فً 

ظاهرة النبر؛ ألنه ٌتناقض مع حقٌقة النبر التً تقوم على الضؽط على مخرج حرؾ من 

حروؾ المقطع، وال ٌكون هذا فً المدود القصٌرة أو الطوٌلة، إذ ال ٌتؤتى الضؽط على 

.  مخارج أصوات المد لتحقٌق النبر

أن تكون الواو والٌاء أٌضا نواة للمقطع، أي :"      وٌذكر ؼالب المطلبً من وظابؾ المد

أنهما ٌقومان بوظٌفة الحركات، وهذا هو ما أسماه اللؽوٌون القدامى واو المد وٌاء المد مثل 

كما أن ألصوات المد وظٌفة على المستوى النحوي فً سٌاق . "كتبوا وتكتبٌن فً العربٌة

 (حركة كان أو مداً )حروؾ العلة "ٌذكر تمام حسان أن. الجملة فتكون عالمة لإلعراب

 "ٌصلح بمفرده أن ٌكون عالمة إعرابٌة 

     ومن الوظابؾ التً تإدٌها أصوات المد الوظٌفٌة التنؽٌمٌة الجمالٌة، فهً على حد 

وصؾ بعضهم أصوات موسٌقٌة فً مقابل األصوات الساكنة التً توصؾ بؤنها ضوضابٌة 

إن تمٌز الحركات بصفتً الوضوح والجهر، واتساع مخرجها وخفتها فً النطق، وطولها "

فً النفس جعل منها عنصراً مهما فً جمالٌات التشكٌل الصوتً، وفً توضٌح ما ٌسمى 

 "التآلؾ اللحنً للشعر 
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     وكان التساع مخرجها أكبر األثر فً تنوع دالالتها، وقدرتها فً التعبٌر عن المشاعر 

وشعرنا المعاصر حافل بتوظٌؾ الحركات الطوال فً حمل "واألحاسٌس بشكل واسع،

وقد ٌوافق الطول الزمنً للحركات التً تستؽرق . " المشاعر الممتدة واألحاسٌس العمٌقة

وقتاً أو زمناً عند النطق بها حالة األسى التً ٌحسها الشاعر، وقد ٌصنع بذلك إٌقاعا ٌمكِّن 

فاإلٌقاعات الثقٌلة الممتدة فً الزمن تشاكل "المتلقً من مشاركة الشاعر حالته النفسٌة، 

  "حاالت الشجن والحزن، واإلٌقاعات الخفٌفة المتقاربة تشاكل الطرب وشدة الحركة 

      فهً إذن تمكن الشاعر من إٌصال مكنوناته الداخلٌة من مشاعر وأحاسٌس وتجاربه 

المرتبطة بذاته إلى المتلقٌن، فٌنشؤ بٌنهم نوع من المشاركة الوجدانٌة، ذلك أن هذه األصوات 

لٌست صفة معزولة وإنما هً إمكانات مستمرة، تدخل فٌها اعتبارات أخرى، وتتشابك فٌها "

على الدوام زواٌا كثٌرة، وأنها تستوعب مكونات أخرى تدرس فً عدة تشكٌالت، تدرس 

مثال فً البنٌة اإلٌقاعٌة للشعر، وتدرس أحٌانا فً التشكٌل الصرفً وتدرس كذلك فً النظام 

.  "النحوي

     كما أن للحركات خصٌصة تمتاز بها عن ؼٌرها من األصوات، فٌسمٌها بعضهم 

للتطرٌب، وهً بالشعر ألصق، ألن الشعر فً األعم ـ "أصواتاً تنؽٌمٌة تتمثل فً أنها 

وبخاصة العربً ـ ٌمثل ؼناء النفس أشواقها وآالمها، وأفراحها التً تناسبها مدات الشجى 

واألسى والحنٌن واألنٌن والسراء والضراء، هذه المدات دخلت فً حسبان النقد األدبً 

.  "وسٌلة من وسابل تصوٌر المشهد الذي ٌنقلنا إلٌه الشاعر بنشٌده

 

 : (المٌزان الصوتً)خصائص البناء المقطعً للكلمة العربٌة- عاشراً 

     الكلمة ال تخرج دفعة صوتٌة واحدة، بل من خالل مقاطع صوتٌة لها بداٌات وقمم 

ونهاٌات، وال تكون القمم إال حركة قصٌرة أو طوٌلة إذ إن أهم خصٌصة من خواص 

وهذا األمر لٌس افتراضاً عقلٌاً بل حقٌقة . sonorityالحركات هً قوة الوضوح السمعً 

عضالت الصدر تنتج نبضة " عضوٌة وفٌزٌابٌة، فمن خالل التجارب المعملٌة ثبت أن
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وعلٌه فإن الكالم الذي نسمعه ٌتكون من أصوات اللؽة . "منفصلة من الضؽط لكل مقطع 

والمقطع الصوتً ٌقوم على عنصرٌن أساسٌٌن هما الصامت . ثم مقاطع ثم كلمات ثم جمل

والصابت، وتعددت تعرٌفات العلماء للمقطع؛ وذلك الختالؾ نظرتهم إلٌه كما ٌرى أحمد 

وحدة تحتوي على صوت علة واحد "ومن هذه التعرٌفات للمقطع الصوتً، بؤنه. مختار عمر

. "إما وحده أو مع سواكن بؤعداد معٌنة وبنظام معٌن

– إن الفترة الفاصلة بٌن عملٌتٌن من عملٌات ؼلق جهاز التصوٌت :" وعرفه كانتٌنو -

. "هً التً تمثل المقطع- سواء أكان الؽلق كامالً أو جزبٌاً 

المقطع هو مجموعة من األصوات التً تمثل قاعدتٌن :"وٌعرفه عبد الرحمن أٌوب- 

.   "تحصران بٌنهما قمة

هو عدد األصوات التً ٌمكن أن ٌخرجها اإلنسان فً دفعة واحدة :" ومن تعرٌفاته أٌضاً - 

 .من دفعات الزفٌر

   والمقطع من حٌث اإلدراك والتلقً مجموعة صوتٌة تحوي قمة الوضوح السمعً وتقع 

أي أن المقطع من هذا المنظار هو المدى الذي ٌقع ...بٌن حدٌن أضعؾ من حٌث اإلسماع

وٌرى سمٌر استٌتة أن المقطع فً حقٌقته النطقٌة . بٌن حدٌن أدنٌٌن من اإلسماع

واألكوستٌكٌة توزٌع منظم للطاقة الصوتٌة، وٌتم هذا التوزٌع على أساس التباٌن الكابن بٌن 

.   الصامت والحركات وأنصاؾ الحركات

     وٌعود بعضهم بالمعنى االصطالحً للمقطع الصوتً إلى الفارابً، فهو أول من ذكره، 

. (حركة)بحرؾ مصوت  (صامت)والمقطع عنده حصٌلة اقتران حرؾ ؼٌر مصوت 

     ولكل لؽة من لؽات العالم نظام مقطعً تتمٌز به وتتحدد به، وٌتضح النظام المقطعً 

للؽة العربٌة بناء على قٌمها وقوانٌنها األصواتٌة، من كراهٌة اللتقاء الساكنٌن، أو توصالً 
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إلى النطق بالساكن، أو دفعاً للتوالً المكروه إلى آخر ذلك من السمات الصوتٌة للؽة 

.  العربٌة

     وٌقوم المقطع على وجود صوتٌن أو أكثر، األول ٌجب أن ٌكون صامتاً برأي 

المتخصصٌن ٌلٌه صوت صابت، وٌشكل الحرؾ الصامت قاعدة المقطع بٌنما ٌكون 

قمة المقطع، أما المقاطع التً ٌتكون منها الكالم  (الحركة القصٌرة أو الطوٌلة)الصابت 

:  العربً ٌكاد ٌجمع علٌها علماء اللؽة المحدثون وهً

- 3/مثل ِمن (ص ح ص)مقطع متوسط مؽلق - 2/مثل َب  (ص ح)مقطع قصٌر مفتوح -1 

مثل نوْر  (ص ح ح ص)مقطع طوٌل مؽلق - 4/مثل ال  (ص ح ح)مقطع متوسط مفتوح 

ص ح )ِبنْت مقطع مدٌد ٌنتهً بصامتٌن (ص ح ص ص)مقطع طوٌل ٌنتهً بصامتٌن- 5/

، عند الوقؾ على الحرؾ المشدد المسبوق بمد (ح ص ص .  مثل شاّبْ

ال ٌسمح بهما إال فً حالة  (ص ص)   وال حظ المحدثون أن الشكلٌن الذٌن ٌجتمع فٌهما 

إال أن المقطع األخٌر . الوقؾ فقط؛ ألن العربٌة ال تسمح بالتقاء الساكنٌن إال فً هذه الحالة

المذكور ٌسقطه بعض العلماء وال ٌقرون بوجوده مثل إبراهٌم أنٌس وتمام حسان بٌنما ٌثبته 

. بعضهم مثل أحمد مختار عمر

     ودراسة المقطع تؤخذ أهمٌة كبٌرة فً معرفة بنٌة الكلمة ومكوناتها الصوتٌة، مما ٌفسر 

التؽٌرات التً تحصل داخل هذه البنٌة تفسٌرا أدق وأصوب، فؤقصر كلمة فً اللؽة العربٌة 

، وأطول كلمة قد تتكون من سبعة مقاطع، (رَ ):قد تتكون من مقطع واحد، مثل فعل األمر

." وكالهما نادر، بٌنما تشٌع فً العربٌة الكلمات المتكونة من ثالثة مقاطع (فسٌكفٌكهم)مثل 

فالوزن الصرفً المقطعً بإمكانه أن ٌصور كل التؽٌرات الخاصة للبنٌة وٌكشؾ عن 

نظامها، وبإمكانه أن ٌكون وسٌلة لعرض الفكر الصرفً على مستوى الدرس المقارن 

وبخاصة فٌما بٌن اللؽات فً األرومة الواحدة، وبإمكانه أن ٌجعل المنظور اللؽوي منظوراً 

عاماً ال ٌقؾ أمر فهمه عند حدود لؽة بعٌنها، وأخٌراً فهذا الوزن ٌوحً بالتكامل بٌن فروع 

اللؽة وٌبٌن القدرة الكامنة التً تصل األصوات بالصرؾ، فلٌست حدود الصرؾ بمنعزلة ال 

.  "تؤخذ نفسها بسبب من األصوات وإنما األصوات والصرؾ وجهان لعملة واحدة

                                                           
 21،القاهرة،ص2كشك،أحمد،من وظابؾ الصوت اللؽوي،ط 
 256دراسة الصوت اللؽوي، ص:عمر، أحمد مختار 
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 :  (مشكلة الكتابة)الكلمة العربٌة بٌن األداء النطقً والرسم الكتابً -حادي عشر

     إن ظاهرة االختالؾ بٌن المنطوق والمكتوب تكاد تكون مشتركة بٌن كل اللؽات 

اإلنسانٌة، وذلك ٌعود إلى تؤثر األصوات اللؽوٌة بعضها ببعض من جهة، والتطور الطبٌعً 

للؽات نتٌجة عوامل تارٌخٌة أو سٌاسٌة من جهة ثانٌة، مما ٌجعل المنطوق أسرع تؽٌراً 

وأقل ثباتاُ من المكتوب، وبذلك تكون الكتابة التً ٌؽلب علٌها الثبات قاصرًة عن مواكبة 

وقد رأى بعضهم أن استنتاج الحركة من خالل السٌاق ٌعد . المنطوق الذي ٌؽلب علٌه التؽٌر

فبقٌت الكتابة العربٌة كؤن ضربا من االختزال "ثؽرة فً الخط العربً، ٌقول جان كانتٌنو

، وال ٌنحصر "ٌجب فهمه أوال كً تتسنى قراءته وذلك عٌب من أكبر عٌوب الخط العربً

، "هذا الخلل فً الخط العربً، بل تعانً اللؽات األخرى من مشكلة الخط ومطابقته للنطق

تقتصر الكتابة العربٌة فً إثباتها للرموز الصوتٌة على :"ٌقول عبد الصبور شاهٌن

، ..."وكذا سابر الكتابة السامٌة (الواو والٌاء)وما ُعوِمل معاملتها، وهو (الصوامت)

تهمل كتابة - قبل أبً األسود الدإلً– وباإلضافة إلى ذلك فإن الكتابة العربٌة كانت 

وهو ما أدى بصفة طبٌعٌة النحاة واللؽوٌٌن العرب " الحركات وال تفرد لها رموزا خاصة 

إلى االهتمام بالحرؾ دون الحركة بٌنما الحركات صوت ال ٌقل فً واقع األمر عن الحرؾ 

ولعل ذلك له مبرراته . "أهمٌة إذ إن تؽٌٌر حركة فً كلمة عربٌة ٌؽٌر معناها تماماً 

المرحلٌة المتعلقة بطبٌعة العصر الذي ظهرت فٌه الدراسات اللؽوٌة العربٌة، فكان هدؾ 

وٌرى تمام . المتمثلة فً القرآن الكرٌم (المعٌارٌة)هذه الدراسات الحفاظ على اللؽة األصلٌة 

حسان أن سبب االختالؾ بٌن المنطوق والمكتوب ٌرجع إلى اعتماد المنطوق على أساسٌن 

هما المخارج والصفات، مما جعل االختالفات بٌن األصوات المنطوقة أكثر وأوسع، بٌنما 

المكتوب ال تتعد فٌه األسس واألشكال بالقدر الذي ٌؽطً كامل النتاج الصوتً المنطوق، 

 .ومن ثم ال ٌمكن أن ٌكون للنظام الكتابً من التركٌب والتنوع ما للنظام الصوتً منها

ولذلك ٌبقى المنطوق أولى من المكتوب فً الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة؛ لتنوعه وكثرة 

تؽٌراته إضافة إلى وجود ظاهرتً النبر والتنؽٌم فً معظم اللؽات، وهو ما ٌإكد أهمٌة 
                                                           

 .147دروس فً علم أصوات العربٌة،ص: كانتٌنو،جان

 4الحركات فً اللؽة العربٌة، ص: القرالة، زٌد خلٌل 
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الجانب المنطوق وضرورة األخذ به فً الدراسات اللؽوٌة واعتماده مقدمة ألي دراسة 

بِر والتنؽٌِم بالذات فً الكالم المسموع دون المكتوب :"لؽوٌة، ٌقول تمام حسان إن وجود النَّ

   ..."ٌجعل األول أقدر فً الكشؾ عن ظالل المعنى ودقابقه من الثانً

     كما تطرق عبد الصبور شاهٌن لمشكلة الكتابة العربٌة من حٌث اقتصارها على كتابة 

األصوات الصوامت والصوابت الطوٌلة، وٌرى فً محاولة أبً األسود إسهاماً بسٌطاً فً 

الوجهة الصحٌحة دون الوصول إلى الكمال، وٌطالب شاهٌن بإثبات الحركات فً الكتابة 

بصورة مستقلة عن الحروؾ، كما تحدث عن إشكالٌة التنوٌن وعدم تناسب الرمز مع حقٌقة 

فالدراسات الحدٌثة تقرر استقالل كل من الصامت والحركة بحٌث ٌمكن "التنوٌن الصوتٌة 

ولٌس بوسع الرموز . أداء أحدهما مستقال عن اآلخر، على نحو من التجرٌد الكامل

المستعملة اآلن فً الكتابة العربٌة أن تفً بهذا الؽرض نظراً لتماثل رمزي الفتحة والكسرة 

ومع مالحظة عدم التوازن فً الحجم بٌن الصامت وحركته،  ( َ ِ)على صورة خط صؽٌر 

هذا من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى تستؽنً الكتابة العربٌة عن رموز الحركات فً أكثر 

.  "األحٌان مع التزامها بالكتابة المتشابكة

إن –      وٌرى الطٌب البكوش أن الحركات شبه مهملة فً الكتابة العربٌة فهً ترسم 

فوق الحرؾ أو تحته عوض أن تكون بعده كما هو الشؤن بصفة طبٌعٌة فً اللؽات – أثبتت 

األوربٌة، لذلك ٌصعب على القارئ العربً أن ٌتصور أنه ٌوجد بٌن الكاؾ والتاء – الهندٌة 

حركة تمثل الصوت الثانً فً الكلمة، ولهذا أهمٌة كبرى فً تفسٌر بعض  (كتب)فً 

الظواهر اللؽوٌة كاإلدؼام واإلعالل، وٌتعقد األمر خاصة فً األفعال المعتلة حٌث تسقط 

حروؾ العلة حٌناً وتثبت حٌناً أخر باختالؾ الصٌػ، والصٌػ تختلؾ أساساً باختالؾ 

. الحركات إلى جانب زٌادة الحروؾ

     ونظراً لذلك فإن الدراسة اللؽوٌة السلٌمة ٌجب أن تنطلق من المعطٌات الصوتٌة لهذه 

اللؽة المدروسة، وٌجب على الدراسة الصوتٌة بوجه خاص أن ال تعتمد الجزء المكتوب 

أساساً فً تفسٌر الظواهر الصوتٌة لما سبق ذكره من قصور فً التعبٌر عن أصوات اللؽة 

وبذلك  ٌحتاج الدارس العربً إلى أن ٌتخلص من تؤثٌر الخط العربً الذي ال . المستعملة
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ٌمنح الحركات إال مكانة ثانوٌة بالنسبة للحروؾ وأن ٌلجؤ فً كثٌر من األحٌان إلى الرموز 

ٌُفِهم بعض الظواهر بكل وضوح وُبعد عن أوجه اللبس  العالمٌة، إن شاء أن ٌفهم أو 

وٌقصد البكوش بالرموز العالمٌة الكتابة الصوتٌة الدولٌة التً توصلت إلٌها . "المتعددة

الحظ علماء اللؽة أن جمٌع األبجدٌات التً تستعملها "الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة حٌث 

اللؽات ناقصة معٌبة، ال تمثل واقعها المنطوق وال تحدده تحدٌداً واضحاً، ومن ثم فكروا فً 

وضع أبجدٌة صوتٌة تمثل المنطوق بكل دقة، ومع توالً المحاوالت توصلوا إلى أبجدٌة 

تحوي فً إطارها أصوات اللؽة المختلفة صامتة ومتحركة ممثلة بكتابة دولٌة ومثلوا فٌها 

. "كل األصوات المستخدمة محددٌن رموزاً ال تترك شٌبا فً كل اللؽات

:  تارٌخ المعتالت فً اللغة العربٌة -  انً عشر

     أطلق القدماء مصطلح العلة على أصوات المد واللٌن، والكلمة المتضمنة ألحد هذه 

األصوات هً معتلة، وٌرمون من اختٌار هذا المصطلح اإلشارة إلى الطبٌعة الخاصة لهذه 

األصوات من التؽٌر وعدم الثبوت، وهً  تمثل باباً واسعاً من الظواهر اللؽوٌة أسموه 

التؽٌرات التً تطرأ على المعتالت فً األبنٌة الصرفٌة "، وٌرى ؼالب المطلبً أن(اإلعالل)

جعلت منها واحدة من المشكالت األساسٌة فً أنظمة الصرؾ فً اللؽات السامٌة، ذلك ألن 

أصوات المد فً هذه المعتالت كثٌرة التؽٌر والتحوٌل، ولها فً كثٌر من األحٌان طرابق 

وٌقول ابن عصفور فً باب . "خاصة بها تستند إلى مواضعها واألصوات التً تكتنفها

ٌُتصور باطراد فً :"القلب والحذؾ والنقل وإنما أفردت لذلك بابا واحداً، ألن جمٌع ذلك إنما 

حروؾ العلة، فإن جاء شًء من الحذؾ أو القلب، فً ؼٌر حروؾ العلة، أو فً حروؾ 

ٌُقاس علٌه ٌُحفظ وال  األصل "وٌرى القدماء أن . "العلة فً خالؾ ما ٌتضمنه هذا الباب ، ف

فً اإلعالل الفعل، أما االسم فمحمول علٌه فً االعتالل، فقد ُحملت األسماء المتصلة 

 (مقام)باألفعال فً هذا اإلعالل على الفعل إذا وافقت لفظاً بالحركات والسكنات كما فً

والمضارع فرع الماضً بزٌادة حرؾ المضارعة . وؼٌر ذلك من المشتقات (معٌشة)و

، فعلى هذا ...علٌه، فلذا ٌتبع الماضً فً اإلعالل، واألمر فرع المضارع، ألنه أُِخَذ منه
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صار الفعل الماضً المجرد أصالً فً باب اإلعالل، لكونه فرعاً ولثقله، ثم تبعه المصدر 

الذي هو أصله فً االشتقاق الذي هو كالعدة واإلقامة واالستقامة والقٌام، وسابُر األسماء 

وجاء فً المنصؾ . ...المتصلة بالفعل كاسم الفاعل والمفعول والموضع كقابم ومقٌم ومقام

أن األفعال المعتالت أعٌناً إنما وجب فٌها اإلعالل فً المضارع ألجل اعتالل :" البن جنً

فلما جاء المضارع أعلوه ...الماضً، ولوال اعتالل الماضً لم ٌجب االعتالُل فً المضارع

. "إتباعاً للماضً لبال ٌكون أحدهما صحٌحاً واآلخر معتالً 

     وقد الحظ المحدثون أن بعض األفعال المعتلة تترجح بٌن الٌاء والواو، فهً بالٌاء مرة 

وبالواو مرة أخرى، من ؼٌر أن ٌتؽٌر المعنى، أي أن كال من الواو والٌاء ال تملك استقالالً 

فونٌمٌاً عن صاحبتها، وٌبدو أن األمر متؤٍت من اختالؾ اللهجات العربٌة القدٌمة فً النطق 

وقدم . قول أهل نجد لهوت وقول أهل العالٌة لهٌت: ولٌس حالة ملتببة فً العربٌة، من نحو

الطٌب البكوش دراسة حول التصرٌؾ فً اللؽة العربٌة أحصى فٌها أصول األفعال فوجد 

مما ٌالحظ أن االعتالل أهم بكثٌر من األصناؾ األخرى والسٌما بالنسبة للهمز، وأن "أن 

االعتالل بالواو ٌبدو أهم أٌضا من االعتالل بالٌاء وإن كانت النسب ال تتفاوت كثٌرا فً 

مجموعها وأهمٌة االعتالل هً التً تجعل هذه الظاهرة أهم الظواهر الصرفٌة فً اللؽة 

.   "العربٌة لما ٌنتج عنها من تؽٌرات عدٌدة متنوعة فً صلب الصٌؽة األصلٌة 

     إن ظاهرة اإلعالل كانت وما زالت محل نظر واهتمام العلماء فدأبوا على دراستها 

قدٌماً وحدٌثاً، وقدموا تحلٌالت وتفسٌرات لها وفق المعطٌات المتاحة فً كل زمن وحقبة، 

وبتؽٌر المعطٌات وتطور األدوات من الطبٌعً أن تتؽٌر هذه التحلٌالت والتفسٌرات 

اللؽوٌة، فبالنظر إلى أصل المعتالت وتارٌخها فً اللؽة العربٌة، اختلفت اآلراء فقد ذهب 

المستشرق االنجلٌزي والباحث فً اللؽات السامٌة براجشتراسر إلى أن األفعال المعتلة 

اللؽة العربٌة وإن قاربت اللؽة :"قدٌمة فً اللؽة العربٌة وهً تقارب اآلرامٌة فً ذلك ٌقول

السامٌة األم، فً أكثر حروفها وضمابرها، فهً فً بناء أفعالها وبعض أسمابها أبعد عن 
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بٌنما ٌرى ؼالب . "األصل من اللؽتٌن األكدٌة والعبرٌة وقرٌبة من اللؽة الحبشٌة واآلرامٌة

إن حالة :"المطلبً عكس هذا الرأي الذي ال ٌمكن االطمبنان إلٌه على حد وصفه إذ ٌقول

وٌرى بعض . "اإلعالل فً األفعال إنما هً حالة طاربة حصلت فً حقبة متؤخرة نسبٌاً 

المستشرقٌن أن الفعل المعتل فً العربٌة إنما كان فً األصل فعالً ثنابٌا تطور عن طرٌق 

إشباع صوت المد القصٌر إلى فعل ثالثً عوض فٌه صوت المد الطوٌل عن العنصر 

وذهب النحاة العبرانٌون إلى أن اإلشباع هو علة ظهور األفعال .(عٌن الفعل أو المه)الثالث 

.       "المعتلة العٌن فً العبرٌة ولعل هذا حصل فً العربٌة أٌضاً 
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المبحث األول 

 أ ر أصوات المد واللٌن فً بنٌة الفعل عند تصرٌفه

. ، وتصرٌؾ الرٌاح هو صرفها من جهة إلى جهة أخرى     التصرٌؾ لؽة هو التحوٌل

تحوٌل األصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، لمعاٍن مقصودة، ال تحصل إال "واصطالحاً هو 

والفعل المعتل هو ما كان أحد . صحٌح ومعتل: ، والفعل فً المنظور الصرفً نوعان"بها

وٌكون . أصوله حرؾ علة، أي صوت مدٍّ أو لٌن، وقد ٌكون العلة فاء الفعل أو عٌنه أو المه

لبنٌة الفعل أحوال مختلفة عند تصرٌفه، فتتؽٌر بعض األصوات المكونة لهذا البناء مماثلة أو 

مخالفة حسب طبٌعة هذه األصوات، ووفق ما ٌقتضٌه طبٌعة النظام المقطعً لبنٌة الكلمة 

وبذلك تكون أصوات المد واللٌن هً محور هذه التؽٌرات ألنها تشكل منطلق هذه . العربٌة

. التؽٌرات وصورتها النهابٌة

    إن بنٌة األفعال الصحٌحة تتؽٌر عند تصرٌفها من صٌؽة الماضً إلى صٌؽة المضارع 

ثم األمر، وتحكم هذه التؽٌرات قوانٌن قٌاسٌة رصدها العلماء ووصفوها، وألن األفعال 

الصحٌحة خالٌة من أصوات المد واللٌن فهً ؼٌر مشمولة بالدراسة فً هذا البحث، إنما 

.  سٌكون التركٌز على تتبع أثر أصوات المد واللٌن فً تؽٌرات أبنٌة األفعال المعتلة

: عند تصرٌفه  (الم ال)تغٌرات بنٌة الفعل معتل الفاء - أوالً 

     الفعل معتل الفاء هو ما ابتدأ بحرؾ الواو أو الٌاء، وال ٌبدأ بؤلؾ؛ ألن األلؾ صوت مد 

وٌعرفه . ، والمقطع العربً ال ٌبدأ بحركة سواء كانت قصٌرة أم طوٌلة (حركة طوٌلة)

ما كانت فاإه حرؾ علة، وتكون فاإه واواً أو ٌاًء، وال ٌمكن أن تكون ألفاً، كما :"الصرفٌون

ألنه ٌماثل الصحٌح فً عدم إعالل - أي مثاالً - وسمً بذلك."ال ٌمكن إعالل واوه أو ٌابه

. أي إن الواو والٌاء جاءتا على األصل ولم تنقلبا ألفا، كما جرى فً الفعل األجوؾ. ماضٌه

 

  

                                                           
 189،ص9لسان العرب،دار صادر، ج:ابن منظور 
 17الحمالوي،أحمد،شذا العرؾ فً فن الصرؾ،ص 
ٌرى المحدثون أن المقطع العربً ال ٌبدأ بحركة، إال أن الدكتور سمٌر استٌتٌة ذكر أنه كان أمرا واقعا على ألسنة بعض العرب، وما  

 605علم األصوات النحوي،ص: استٌتة،سمٌر/انظر.ورد فً القراءات القرآنٌة المتواترة دلٌل على ذلك
 156عبد الحمٌد،محمد محً الدٌن،دروس التصرٌؾ،ص 

 28الحمالوي،أحمد،شذا العرؾ فً فن الصرؾ،ص-انظر 
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 :بنٌة الفعل فً صٌغة الماضً- 1

     ال تؽٌر ٌطرأ على بنٌته فً صٌؽة الماضً؛ ألن حرؾ العلة كما ٌرى القدماء هو أول 

الكلمة فهو أقوى حروفها وأثبتها، وكلما تؤخر الحرؾ كان أكثر عرضة لإلعالل، وإنما 

ٌجري التؽٌٌر فً بنٌة الفعل عند تصرٌفه إلى صٌؽة المضارع، وذلك وفق األوزان القٌاسٌة 

وعلٌه فإن التؽٌرات التً تجري فً بنٌة الفعل المثال والتً هً مدار . للمجرد الثالثً

. البحث والدراسة ال تظهر فً صٌؽة الماضً، بل نجدها فً صٌػ المضارع واألمر

     والتحلٌل الصوتً ال ٌسلم بهذا الرأي إذ قد تتعرض الهمزة للتؽٌر وهً أول الكلمة، 

وعلٌه فإن موقع الحرؾ من الكلمة بحد ذاته لٌس علة كافٌة تمنع من تؽٌره، بل نجد أن 

البنٌة المقطعٌة التً تقوم على مجاورة الصوت الصامت أو شبه الصابت للحركة، وهذا ما 

:  نجده فً الفعل معتل الفاء حٌث ٌبتدئ بواو لٌنة أو ٌاء تشكالن قاعدة المقطع، نحو

 waradaورد 

د ـَـ  / ر ـَـ / و ـَـ 

 ص ح / ص ح / ص ح 

     وكما نعلم فإن الفعل الثالثً المجرد أوله مفتوح دابماً إال حٌن بنابه للمجهول، أما ثانٌه 

.  ، وهذا ٌجعل نطق المقطع األول سهالً مٌسراً فقد ٌكون مفتوحاً أو مكسوراً أو مضموما 

ٌقول .      وقد الحظ القدماء أن المثال الواوي أكثر دورانا من المثال الٌابً فً العربٌة

ٌحٌى عبابنة عن بنٌة الفعل الثالثً المعتل الفاء فً اللؽة العربٌة مقارنة بؤخواتها من 

وقد انفردت المجموعة الجنوبٌة بالجمع بٌن نوعً المثال فً بنٌتها :"المجموعة السامٌة

الصرفٌة، ففٌها المثال الواوي والمثال الٌابً، وإن كان الؽالب على هذا النوع من األفعال 

وعلى . "فٌها هو المثال الواوي، وأما المثال الٌابً فقد اقتصر وجوده على أمثلة محدودة

العكس من الفعل معتل الالم الذي ٌؽلب علٌه االعتالل بالٌاء، فإن أكثر األفعال معتلة الفاء 

- وعد):نحو، فً اللؽة العربٌة تكون معتلة بالواو قٌاساً بؤخواتها من األفعال معتلة الٌاء

. (ٌنع- ٌبس - ٌسر - وارى - واسى - وضع - وهب
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41 
 

  :بنٌة الفعل فً صٌغة المضارع- 2

    عند تصرٌؾ الفعل معتل الفاء بالواو واشتقاق المضارع منه ٌؤتً على األبواب الستة 

:  من أوزان الثالثً المجرد ولكن بنسب متفاوتة 

 فتُح ضٍم،  فتُح كسٍر،  فتحتان      كسُر فتٍح،  ضمُّ ضمٍّ،  كسرتان

    وٌرى القدماء أن األصل فً هذه األبواب المخالفة بٌن حركات عٌنات األفعال بالفتح 

فَعل ٌقابله )والكسر فً الماضً والمضارع؛ لما بٌنهما من تقارب وتناوب فً االستخدام 

. (فُعل ٌقابله ٌفُعل)و( فِعل ٌقابله ٌفَعل)و (ٌفِعل

    وتتؽٌر بنٌة الفعل عند تصرٌفه إلى صٌؽة المضارع واألمر والمصدر، وٌدور التؽٌر 

 (فتح فتح ) (فتح كسر)وهً . من ثالثة أبواب (الواو)فً حذؾ فاء الفعل، حٌث تحذؾ

وقد بحث القدماء والمحدثون فً . بٌنما تثبت الواو فً األوزان الثالثة المتبقٌة (كسر كسر)

:  علة هذا الحذؾ على النحو اآلتً

ِعد، ووَثب ٌِثب، ووَجب ٌِجب، ووَجد ):  مثلفَعل ٌفِعل     األفعال المعتلة من باب  ٌَ َوَعد 

فٌرى القدماء أن سبب حذؾ الواو هو الثقل، حٌث  تتجنب اللؽة اجتماع . (ٌِجد، ووَرد ٌِرد

وقد اختلؾ البصرٌون والكوفٌون . الواو والٌاء بقلب الواو ٌاًء أو ألفاً، كما الفعل وِجل ٌْوُجل

، إنما حذفت (ٌِعُد وٌِزنُ )فً علة هذا الحذؾ، حٌث ذهب الكوفٌون إلى أن الواو من نحو 

وذهب البصرٌون إلى أنها حذفت لوقوعها بٌن ٌاء . للفرق بٌن الفعل الالزم والمتعدي

.  وكسرة 

ٌاجل :فلما كان من كالمهم استثقال الواو مع الٌاء حتى قالوا:"     ٌقول سٌبوٌه

فصرفوا هذا الباب إلى ٌفِعل، فلما َصرفوه إلٌه كرهوا الواو بٌن ٌاء وكسرة، إذ ...وٌٌجل

إن الواو حذفت :"وقال الفراء. "كرهوها مع ٌاء فحذفوها، فهم كؤنهم إنما ٌحذفونها من ٌفِعل

إن التعدي وؼٌر التعدي ال وجه لذكره فً :"وقال المبرد. "من ٌِعد وٌِزن ألنهما متعدٌان

                                                           
 310م، ص2006النحو والصرؾ، مطبوعات جامعة دمشق، : بٌطار، عاصم 

 187،ص1المنصؾ،ج:ابن جنً:انظر 
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 52،ص4الكتاب،ج:سٌبوٌه 
 185،ص1المنصؾ، ج: ابن جنً 
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اعلم أن كل ما كان موضع الفاء منه واواً وكان فعالً وكان :"وقال ابن جنً. "هذا الموضع

ْفِعلُ )على َفَعَل فإنه ٌلزم  وكان ...التً هً فاء (الواو)وٌحذؾ فً األفعال المضارعة منه . (ٌَ

ْوِزن- ٌَوِعدُ )األصل فٌه  ٌَ . ولكّنهم اتقوا وقوع الواو بٌن ٌاء وكسرة (وِوْزَنة- وِوْعدة - و

فِعلُ )وجعلوا سابر المضارع تابعاً ل. فحذفوه استخفافاً  فحذفوه لبال ٌختلؾ المضارع فً  (ٌَ

وُخفّؾ المضارع ألدنى ثقل فٌه، وذلك كوقوع الواو بٌن :"وجاء فً شرح الشافٌة. "البناء

ِعدُ )ٌاء مفتوحة وكسرة ظاهرة كما فً  ، فحذؾ الواو لمجامعتها للٌاء على وجه لم ٌمكن (ٌَ

 ًّ .  "معه إدؼام أحدهما فً األخرى كما أمكن فً ط

      وٌفسر بعض المحدثٌن هذا الحذؾ تفسٌراً آخر، فقد أجرى الطٌب البكوش دراسة 

إحصابٌة لألفعال المعتلة، وجد فٌها أن المثال الواوي ٌؽلب علٌه كسر عٌنه فً المضارع 

وهذا . ، وٌندر فً صٌؽة ٌفُعل بالضمة وٌعلل ذلك الحذؾ باالنسجام الحركً%90بنسبة 

فألي : فإن قٌل:"الذي ٌراه الطٌب البكوش كان أشار إلٌه القدماء من قبل، ٌقول ابن عصفور

بكسر العٌن، وقد كان نظٌره من  (ٌفِعل)الذي فاإه واو  (فَعل)شًء التزموا فً مضارع 

ألنه  (ٌفِعل)بضم العٌن وكسرها؟ فالجواب أنهم التزموا  (ٌفِعل)و (ٌفُعل)الصحٌح ٌجوز فٌه 

وٌجري الحذؾ فً صٌؽة المضارع المبدوء بالنون . "ٌإدي إلى حذؾ الواو فٌخؾ اللفظ

.  أو األلؾ أو التاء حمال على الٌاء نحو وعد ٌعد وتعد ونعد وأعد 

     وقد بحث فوزي الشاٌب فً مسؤلة حذؾ الفاء من المثال الواوي وتفسٌرات القدماء 

حولها وما قدموه من آراء وتحلٌالت متناقضة حتى صارت مسؤلة خالفٌة، وردَّ ما ُنسب إلى 

البصرٌٌن من قول بحذؾ الواو لوقوعها بٌن ٌاء وكسرة بؤنها لم تقع كذلك حقٌقة، وإنما 

وقعت بٌن فتحة وصامت مكسور، وهذا السٌاق الصوتً ال ٌوجب حذؾ الواو، وٌقترح أن 

ننظر فً صٌؽة األمر واالنطالق منها للكشؾ عن السبب الحقٌقً لحذؾ الواو، عبر 

مراحل متتابعة، حٌث ٌلتقً صوتان صامتان بداٌة الكلمة وهذا مرفوض لؽوٌا، فتستعٌن 

، ولكن ال تزال المشكلة قابمة، فتلجؤ اللؽة إلى (ِوْعد)اللؽة بحركة الكسرة لتصبح الصٌؽة 

                                                           
 781،ص2اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ،ج: ياألنبا ر/ 185،ص1المرجع السابق، ج:انظر 
 185،ص1المنصؾ، ج: ابو الفتح عثمان: ابن جنً 
 88،ص3شرح الشافٌة،ج: االستراباذي 
 130التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص: البكوش،الطٌب: انظر 

 42،ص2الممتع فً التصرٌؾ، تحقٌق فخر الدٌن قباوة، ج: ابن عصفور اإلشبٌلً 
 .168م، ص1،1982المبدع فً التصرٌؾ، دار العروبة للنشر، الكوٌت،ط: ابو حٌان النحوي األندلسً 
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فتقلب  (ــِــو)، فٌتشكل مزدوج هابط مرفوض(ِاوعد)تحقٌق الكسرة بصورة همزة وصل

، ومع سقوط الواو تسقط الهمزة وما بعدها، إذ كانت الواو سبب همزة (ِاٌِعد)الواو ٌاء

ففً األمر من المثال مطلقا تتخلق :" ، وٌقول فوزي الشاٌب(ِعد)الوصل، لتنتهً الصٌؽة بـ

سٌاقات صوتٌة مرفوضة عربٌا البتة، فً صٌؽة األمر وحدها نجد المسّوغ الحقٌقً لسقوط 

الواو، وهذا ٌعنً أن الواو من وجهة نظرنا إنما تسقط أوال من فعل األمر، ثم ٌؤتً القٌاس 

فٌعمم هذا الحكم على المضارع والمصدر، وهذا ٌعنً بكل وضوح أن ما ذهب إلٌه كل من 

. "البصرٌٌن والكوفٌٌن ؼٌر صحٌح

ْوِعدُ )     والذي ٌظهر لنا من تؽٌر فً بنٌة الفعل أن المقطع األول من  ٌتضمن حركة  (ٌَ

، والعربٌة تمٌل إلى التخلص من الحركة المزدوجة من خالل (ـَـو)مزدوجة هابطة هً

، بٌنما ُتبِقً على الجزء األول من الحركة المزدوجة وهو (واو اللٌن)حذؾ شبه الحركة

مقطع الحركة المزدوجة ال ٌتناسب مع الكسرة فً :"الفتحة، وٌرى الطٌب البكوش أن

؛ لذلك تحذؾ الواو للتخفٌؾ ولتحقٌق االنسجام الحركً، وألن حذؾ (ع ـِـ)المقطع الثانً

.  "الواو ٌتخذ صبؽة تمٌٌزٌة بٌن األفعال الواوٌة والٌابٌة

     ونالحظ فً هذا الباب أن ال مشكلة صوتٌة أو مقطعٌة تمنع ثبوت الواو، ولكن الجهد 

ٌتم اختزاله بحذؾ  (ي ـَـ و)المبذول فً نطق المقطع األول المتضمن للحركة المزدوجة 

التً ال تتناسب  (الكسرة)الواو اللٌنة لٌصبح أخؾ، وٌدعم هذا الحذؾ حركة عٌن المضارع 

وهذا ٌفسر التحول فً بنٌة الفعل فً بعض الصٌػ وعدم حذفها فً . مع الحركة المزدوجة

:                       فٌصبح الترتٌب الحركً للفعل. األخرى

ِعُد  ) ٌَya<idu )

د ـُـ / ع ـِـ/ ي ـَـ

ص ح / ص ح / ص ح 

     فالكسرة وهً حركة أمامٌة تؽٌر من رتابة الحركات فتكون الصٌؽة أكثر انسجاماً من 

ْفُعل  ٌَ ، فالواو اللٌنة والضمة صوتان خلفٌان، وبما أن الواو تثبت (ضمة+واو+فتحة)صٌؽة 

ٌقول . (الكسرة)فً بعض الحاالت وتسقط فً األخرى، فلسقوطها عالقة بحركة عٌن الفعل

                                                           
، 62تؤمالت فً بعض ظواهر الحذؾ الصرفً، حولٌات كلٌة اآلداب، جامعة الكوٌت، الحولٌة العاشرة، الرسالة :الشاٌب،فوزي حسن 

 . 30م، ص1989

 130البكوش،الطٌب، التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص 
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وال شك أن كسرة عٌن المضارع سبب من األسباب فً إسقاط الواو :"الطٌب البكوش

باطراد، فللواو خصابص الضمة الخلفٌة وهو ما ٌجعلها منافرة للكسرة؛ لذلك تسقط الواو 

أما الفتحة فإن خصابصها الوسطٌة تجعلها مالبمة للواو لذلك تبقى الواو فً . فتخؾُّ الصٌؽة

.    "كل الحاالت باستثناء ما كان مضارع فَعل

   والقٌاس فً صوغ الفعل المضارع أن ٌضاؾ حرؾ المضارعة المفتوح وٌسكن الثانً، 

:  وعلٌه تكون التؽٌرات المقطعٌة لبناء الفعل على النحو اآلتً

 wa<ada (َوَعدَ )صٌؽة بناء الماضً 
د ـَـ / ع ـَـ /  و ـَـ  
ص ح / ص ح / ص ح 

ْوِعدُ )صٌؽة المضارع المإقتة  ٌَ) yaw<idu 
د  ـُـ / ع ـِـ  / ي  ـَـ و 
ص ح / ص ح / ص ح ص 

ِعدُ )وصٌؽة المضارع  النهابٌة  ٌَ) ya<idu 

د ـُـ / ع ـِـ/ي ـَـ
ص ح / ص ح / ص ح 

 

وَدع : ، وال ٌؤتً إال وعٌنه أو المه حرؾ حلقً، مثلفَعل ٌفَعل     وكذلك األفعال من باب 

ٌدع، وَقع ٌَقُع، وَهب ٌَهُب، وَضع ٌَضُع، ونرى أن السبب وراء مٌل حروؾ الحلق إلى 

ٌُستعان على هذا الثقل بخفة الفتحة وسهولة مخرجها، فٌتجنبون  الفتح أنها ثقٌلة المخرج، و

، والواو ثقٌلة المخرج فً مقطع واحد، فتحذؾ -حروؾ الحلق-جمع الصامت ثقٌل المخرج 

وٌعلل القدماء حذؾ الواو من هذا الباب بؤن . الواو من األفعال المشمولة تحت هذا الباب

هذه األفعال فً األصل من باب فَعَل ٌفِعُل، وٌرون أن األصل فً ذلك ٌفِعل، فسقطت الواو 

 (فِعل ٌفِعل)ووِطا منه على . لوقوعها بٌن ٌاء وكسرة، وكان ٌوِهب وٌوِضع وٌوِطا وٌوِقع

فسقطت الواو منه لوقوعها بٌن ٌاء وكسرة،  (وِثق ٌوِثق)، وفً المعتل (حِسب ٌحِسب)نحو 

صَنع ٌصَنع وقَرأَ ٌقَرأ : ثم فُِتَح من أجل حرؾ الحلق كما قالوا. (ٌِهب وٌِطا وٌِضع)فصار 

وما لم ٌكن فٌه حرؾ الحلق فً موضع عٌنه أو المه لم ٌجز فٌه . من أجل حرؾ الحلق

                                                           
 128المرجع السابق،ص 
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وهذا ٌرده التحلٌل الصوتً إذ تقع الواو بٌن فتحة وكسرة ال بٌن ٌاء وكسرة، ولٌس . ذلك

.    فٌها من الثقل ما ٌستوجب الحذؾ

، (وَضع)مضارع  (ٌَضع)فإن قٌل ألي شًء حذفت الواو فً :"      وٌقول ابن عصفور

ولم تقع بٌن ٌاء وكسرة؟ فالجواب أنها فً األصل وقعت بٌن ٌاء وكسرة؛ ألن األصل 

ْوِضعُ ) على ٌفَعل  (فَعل)لكن فتح العٌن ألجل حرؾ الحلق، ولوال ذلك لم ٌجا مضارع  . (ٌَ

ٌُعتد به، وحذفت الواو رعٌا لألصل . بفتح العٌن وجاء فً . "فلما كان الفتح عارضا لم 

ٌََضُع مضارع َوَضَع :" شرح الشافٌة لكونه مكسور العٌن فً - بفتح العٌن - وإنما حذفت من 

.   "األصل

وأما حذفهم لها من قولهم ولَػ ٌلَُػ وإن كانت وقعت بٌن ٌاء :"     وجاء فً مسابل الخالؾ

وفتحة، فألن األصل فٌه ٌفِعل بكسر العٌن، كضرب ٌضِرب، وإنما فُتحت العٌن لوقوع 

حرؾ الحلق الماً، فإن حرؾ الحلق متى وقع الماً من هذا النحو فإن القٌاس ٌقتضً فتح 

وٌستدل القدماء على أصل الكسر فً الفعل أنها تظهر مع . "العٌن منه، نحو قرأ ٌقرأ 

 ...الحروؾ ؼٌر الحلقٌة مثل ولًِ ٌلًِ وورم ٌِرم

.      وٌرى الطٌب البكوش أن الحذؾ هنا لم ٌقع لعلة صوتٌة بل لعلة تمٌٌزٌة

ذو قٌمة تمٌٌزٌة إذ نتمكن بفضله من  (ٌفَعل من فَعل)وواضح أن سقوط الواو فً :"فٌقول

أما اقتران حروؾ الحلق بالفتح فٌرى بعضهم أنه . "معرفة ماضً الفعل فال نخلطه بفِعل

لما بٌن الفتحة والحرؾ الحلقً من تجانس، كما أن الحرؾ الحلقً قد ٌكون سبباً فً تحرٌك 

.  الحرؾ السابق له إذا كان ساكناً وهنا ٌكون الحرؾ الحلقً فً موضع الالم

:  ونالحظ من خالل التحلٌل الصوتً لبنٌة الفعل، نحو الفعل َوَدعَ 

 wada<a   (َوَدعَ ): فً صٌؽة الماضً
ع ـَـ / دـَـ/ و ـَـ

                                                           
 53،ص4الكتاب،ج:سٌبوٌه 

 168المبدع فً التصرٌؾ،ص: أبو حٌان النحوي األندلسً: انظر    /426،ص2الممتع فً التصرٌؾ، ج: ابن عصفور اإلشبٌلً 
 91،ص3شرح الشافٌة فً الصرؾ البن الحاجب، ج:االستراباذي 
 784،ص2اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ، ج: األنباري، أبو البركات كمال الدٌن 
 207،ص1المنصؾ،ج:ابن جنً:انظر 
 128البكوش،الطٌب، التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص 
أثر الحركات فً اللؽة العربٌة دراسة فً الصوت والبنٌة، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، : القرنً، علً عبد هللا: انظر 

 .352،ص2004
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ص ح / ص ح / ص ح 
 yada<u  (ٌدع)فً صٌؽة المضارع 

ع ـُـ / د ـَـ/  ي ـَـ
ص ح / ص ح / ص ح 

     ولٌس لبقاء الواو مانع صوتً، ولكن التؽٌر القابم على التخلص من الحركة المزدوجة 

ٌعطٌه خفة أكبر وسرعة  (د ـُـ/ عـِـ / ٌـَ )لٌصبح  (د ـُـ/ عـِـ / ٌـَـ وْ )الهابطة فً المقطع األول 

والواقع أن العربً :"ٌقول عبد الؽفار هالل. فً النطق ٌمٌل إلٌها اللسان العربً بطبٌعته

اضطر أو اختار حذؾ بعض األصوات لٌصحح وزناً من أوزان العربٌة، دون نظر إلى 

وأعتقد أن العربً لم ٌكن ٌالحظ مثل هذه المالحظات . األصل بعد حذؾ بعض الحروؾ

.   "الدقٌقة التً حاولها بعض النحاة وتوسع فٌها ابن جنً

، وٌرى (وِرث ٌِرث، ووِرم ٌِرم، ووِفق ٌِفق، ووِرع ٌِرع):  مثل.فِعل ٌفِعل     ثم من باب 

. على القٌاس من المضارع الصحٌح (فِعل ٌفَعل)الصرفٌون أن األصل فً هذا الباب 

وتحذؾ الواو من األفعال المشمولة تحت هذا الباب، وٌفسر القدماء حذؾ الواو بؽرض 

: ٌقول سٌبوٌه. التخلص من الثقل، وذلك بنقل الفعل إلى باب فِعل ٌفِعل الذي ُتحذؾ فٌه الواو

ولًِ ٌلً، أصل هذا ٌفَعُل، فلما كانت الواو فً ٌفَعل الزمة وتستثقل صرفوه من باب فِعل "

ٌفَعل إلى باب ٌلزمه الحذؾ، فشركت هذه الحروؾ َوَعَد، كما شركت َحِسب ٌحِسُب 

فلما كان هذا فً ؼٌر المعتل كان فً المعتل . وأخواتها ضرب ٌضرب وجلس ٌجلس

.   "أقوى

مما فاإه واو ثم  (فِعل)فإذا قلت : قال أبو عثمان:"      وجاء فً كتاب المنصؾ البن جنً

وِجل ٌوَجل، )فتقول . ٌاء وكسرة (ٌفَعل)أتممت بفَعل وأخواته؛ ألنه لم ٌجتمع فً  (ٌفَعل)قلت

.  "فهذا هو المطرد فً كالمهم الذي ال ٌنكسر (ووِحل ٌوَحل

بكسر العٌن،  (فِعل)إن وقعت الواو فاء فً فعٍل على وزن :"      أما ابن عصفور فٌقول

فإن مضارعه ٌجًء على قٌاسه من الصحٌح، وهو ٌفَعل وال تحذؾ الواو، ألنها لم تقع بٌن 

 (ٌاجل)ومن العرب من ٌقلب الواو ألفا طلبا للتخفٌؾ فٌقول...(وِجل ٌوَجل):ٌاء وكسرة، نحو

                                                           
 117صم،  1979أبنٌة العربٌة فً ضوء علم التشكٌل الصوتً، دار الطباعة المحمدٌة ، القاهرة، : هالل، عبد الؽفار حامد محمد 
 54ص4الكتاب ج:سٌبوٌه  

 أبو عثمان المازنً  
 201،ص1المنصؾ،ج: ابن جنً 
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. وذلك أنه اجتمع له واو وٌاء (ٌٌحل)و (ٌٌَجل)ومنهم من ٌبدل الواو ٌاء فٌقول  ...(ٌاحل)و

.  "وإحداهما ساكنة

– ٌَسر ): فإن أمثلته فً العربٌة قلٌلة جداً قٌاساً بالمثال الواوي، نحو     أما الم ال الٌائً

ولٌس لدٌنا سبب وجٌه ٌفّسر قلة عدد : "، ٌقول ٌحٌى عبابنة(ٌبس - ٌَبس– ٌَمن – ٌَفع 

المثال الٌابً فً العربٌة، وإن كان القدماء قد فّسروا ذلك بثقل الواو الذي ٌجعلها مفّضلة 

وال تحذؾ الٌاء من المثال المعتل . "البتداء الكلمة، وهو أمر ؼٌر لؽوي بل مسؤلة اعتبارٌة

أن الٌاء أخؾ علٌهم، "بالٌاء كما وجدنا مع بعض األفعال المعتلة بالواو، ٌفسر القدماء ذلك 

فلما كان أخؾ ... وألنهم قد ٌفرون من استثقال الواو مع الٌاء إلى الٌاء فً ؼٌر هذا الموضع

ِبُس فاعلم، فحذفوا الٌاء من ٌفِعل . علٌهم سلّموه ٌَ وزعموا أن بعض العرب ٌقول ٌِبس 

.   "الستثقال الٌاءات ههنا مع الكسرات، فحذؾ كما حذؾ الواو

ِبسُ )      وٌرى أبو حٌان األندلسً أنه شذ حذفها فً  ٌَ ِبُس و ِبسَ )مضارعً  (ٌَ ٌَ ِبَس و ٌَ) ...

ِعدُ )، وُحذفت الٌاء لوقوعها بٌن ٌاء وكسرة، كما ُحذفت الواو فً (ٌٌِبُس وٌٌِبسُ )واألصل  ٌَ) 

تشبٌهاً بها من حٌث أن كالً منهما حرؾ علة قد وقع بٌن ٌاء وكسرة، ولم ٌطرد ذلك فً 

. الٌاء ألنها أخؾ من الواو

     ومن المحدثٌن من ٌرى أن قلة المثال الٌابً سببها ثقل صوت الٌاء وقلة تصرفه مع 

ـ)بقٌة الحروؾ، وٌفسرون حذؾ الواو وبقاء الٌاء أن الحركة المزدوجة  ٌْ أثقل من الحركة  (ٌَ

من الناحٌة الصوتٌة، وإن حذؾ الواو وثبات الٌاء لٌس لخصابصها  (ٌَوْ )المزدوجة 

الصوتٌة، وإنما لوظٌفتها المعنوٌة فثبوت الٌاء ذو قٌمة تمٌٌزٌة للتفرٌق بٌن المثال الواوي 

فالٌاء ال تحذؾ عند . "والمثال الٌابً، ووقع الحذؾ للواو ولم ٌقع للٌاء ألنها األقل ورودا

ٌَُسر ِبس - تصرٌفها إال ما شذ من كالم العرب وهما فعالن ذكرهما سٌبوٌه فً كتابه  ٌَ َسُر،  ٌَ

                                                           
 432،ص2الممتع فً التصرٌؾ، تحقٌق فخر الدٌن قباوة، ج: ابن عصفور 
 58بنٌة الفعل الثالثً فً العربٌة والمجموعة السامٌة الجنوبٌة،ص: عبابنة،ٌحٌى 
 55،ج4سٌبوٌه،الكتاب ، ج 
 170 صالمبدع فً التصرٌؾ،:أبو حٌان النحوي األندلسً 

 138انظر البكوش ،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص 
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َبسُ –  فتح فتح / كسر فتح ):وٌتصرؾ مضارع المعتل الفاء بالٌاء من أربعة أبواب، هً. "ٌَ

.  (فتح كسر/ فتح ضم / 

ٌِبس ٌٌبس وٌِتم ٌٌتم وٌِقظ ٌٌقظ وٌِقن ٌٌقن : نحو.  والباب األول كسر الماضً فتح المضارع

. وٌِبس ٌٌبس

 yabisa (ٌبس)صٌؽة الماضً 
س ـَـ / ب ـِـ / ي ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

 yaybasu (ٌٌبس)صٌؽة المضارع 

س ـُـ / ب ـَـ / ي ـَـ ي
ص ح / ص ح / ص ح ص 

     ٌحتوي المقطع األول على حركة مزدوجة ٌلٌها فتحة فً المقطع الثانً، وال تحذؾ ٌاء 

وهذا االنسجام الحركً . من الصٌؽة لوجود االنسجام الحركً بٌنهما (شبه الحركة)اللٌن

ناتج عن تتابع ٌاءي اللٌن التً هً أخؾ من الواو من ناحٌة المخرج، وتفصل بٌنهما حركة 

مما ٌمنح . الفتحة القصٌرة التً تساعد على تخفٌؾ حدة التوتر الناتج على صوتً اللٌن

.  المقطع األول سهولة فً النطق تفضلها اللؽة العربٌة

.  ٌَفع ٌٌفُع، وٌَنع ٌٌنُع : نحو.  والباب الثانً فتح الماضً وفتح المضارع

 yana<a   (ٌنع)صٌؽة الماضً 

ع ـَـ / ن ـَـ / ي ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

 yayna<u (ٌٌنع)صٌؽة المضارع 

ع ـُـ / ن ـَـ / ي ـَـ ي
ص ح / ص ح / ص ح ص 

ٌمن )وال ٌؤتً على ٌفُعل إال هذا الفعل.      والباب الثالث فتح الماضً وضم المضارع

ٌُعد شاّذاً ألنه ٌؤتً فً الماضً بالحركات الثالث، وٌؤتً فً المضارع  (ٌٌُمن وهذا الفعل 

حٌث تدؼم الٌاء باأللؾ ولعل هذا راجع إلى )بالحركات الثالث أٌضاً، كما ٌؤتً على ٌامن 

،وٌرجع ذلك إلى ثقل الضمة بعد الحركة (أن هذا الفعل كان كثٌر االستعمال ومتعدد المعانً

.  لتنافر الٌاء والضمة (ــَ يْ )المزدوجة

وأمثلة هذا الباب قلٌلة الورود وما ورد .     أما الباب الرابع فتح الماضً وكسر المضارع 

منها مشترك مع أبواب أخرى من أبواب الثالثً، فال ٌمكن الركون إلى تؽٌرات هذه األفعال 

                                                           
 55،ص4الكتاب،ج: سٌبوٌه: انظر/     158 عبد الحمٌد، محً الدٌن، دروس التصرٌؾ،ص

 134البكوش،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص:انظر 
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وال تؽٌر ٌطرأ على صوت . ٌَنع ٌٌِنع، وٌَسر ٌٌِسر: نحو. إذ ٌمكن حملها على أبواب أخرى

: وبالتحلٌل الصوتً.  عند تصرٌؾ الفعل من الماضً إلى المضارع (ٌاء اللٌن)العلة

َسَر  ٌَyasara 
ر ـَـ / س ـَـ / ي ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

َسُر  ٌْ ٌَyaysaru 
ر ـَـ / س ـَـ / ي ـَـ ي
ص ح / ص ح / ص ح ص

أنه ال تؽٌر ٌطرأ على بنٌته عند تصرٌفه من - المعتل بالٌاء-      وخالصة الفعل المثال 

الماضً إلى المضارع، وبالنظر إلى األوزان التً ٌتصرؾ من خاللها نجد اجتماع الٌاء 

، وعلٌه فإن الثقل الذي أرادت العربٌة (الضمة والفتحة والكسرة)والحركات المختلفة 

؛ ألنها حركة خلفٌة علوٌة، تستدعً وضعٌة خاصة (الواو)التخلص منه متعلق بصوت 

للشفتٌن، وورود أؼلب األفعال المعتلة الفاء وأكثرها استعماالً بالواو جعل من حذفها 

. ضرورة صوتٌة واعتبارٌة

  :بنٌة الفعل فً صٌغة األمر- 3

    ٌإخذ األمر من المضارع بحذؾ حرؾ المضارعة من أوله، فإن كان ما بعد حرؾ 

ٌُزد مكان حرؾ المضارعة همزة، فتقول فً ٌكتب وٌكرم وٌنطلق  المضارعة  ساكناً، 

جاء فً شرح . وهو كذلك فً المعتل الفاء. وٌستؽفر اكتب وأكرم وانطلق واستؽفر

األمر مؤخوذ من المضارع المحذوؾ الواو، ولو أخذناه أٌضاً من َتْوِعد الذي هو :" الشافٌة

وهذا ٌإكد أن االعتالل أصل فً الفعل، وٌعتل . "األصل لحذفناها أٌضاً لكونه فرعاً 

المضارع العتالل الماضً، وٌعتل األمر العتالل المضارع، فً حٌن ٌرى بعضهم أن 

ًَ عن همزة الوصل المجتلبة : أصله. الفعل ِعدْ  ِاْوِعد، وُحذفت الواو الساكنة استثقاالً فاسُتؽن

فبالتحلٌل الصوتً تظهر تؽٌرات بنٌته على . الفعل وزن: نحو. ألجل النطق بالساكن

:  الصورة اآلتٌة

 wazanaَوَزَن 

                                                           
 157دروس التصرٌؾ،ص: محً الدٌن،عبد الحمٌد 
 165الحمالوي،الشٌخ أحمد،شذا العرؾ فً فن الصرؾ، ص 

 88،ص3شرح شافٌة ابن الحاجب،ج: االستراباذي،رضً الدٌن محمد بن الحسن 
اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة مركز البحوث والدراسات اإلسالمٌة، : الحجً،عبد الحق أحمد محمد 

 322ص1،2008العراق، ط
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ن ـَـ / ز ـَـ / و ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

ِزُن المضارع ٌَ    yazinu 
ن ـُـ / ز ـِـ / ي ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

 zin  ِزْن  األمر
ز ـِـ ن 

ص ح ص 
     وعلٌه فإنه عند تصرٌؾ الفعل من صٌؽة المضارع إلى صٌؽة األمر ٌبقى على حاله 

إال األفعال التً لم تحذؾ منها الواو وعٌنها مفتوحة أو . من حذؾ أو إثبات للواو والٌاء

ولعل . اٌؽر– ٌوؼر – وؼر / اٌجل – ٌوجل –مثل وجل . مكسورة، فإن الواو تقلب ٌاء

العلة فً تحولها ٌاء هو وقوعها ساكنة بعد همزة وصل بالكسرة كما ٌقول القدماء أو بسبب 

. االنسجام الحركً

: عند تصرٌفه (األجوف)تغٌرات بنٌة الفعل معتل العٌن-  انٌاً 

، واألجوؾ الواوي أكثر (واواً أو ٌاءً )     الفعل األجوؾ هو ما كانت عٌنه حرؾ علة

دورانا فً اللؽة من الٌابً،وٌرى الطٌب البكوش أن ذلك قد ٌرجع إلى طبٌعة الواو 

وٌرى القدماء أن الماضً المجرد هو األصل فً األفعال، وال تكون حروؾ . الشفوٌة

فَعل وفُعل )فٌجًء مجرد الفعل معتل العٌن على ثالثة أبواب،. أصوله إال من الصوامت

بفتح العٌن ( فَعل وفِعل)وعلى . بضم العٌن وفتحها وكسرها من ذوات الواو: (وفِعل

.       وكسرها من ذوات الٌاء

 :بنٌة الفعل فً صٌغة الماضً - 1

     قبل أن ٌتصرؾ الفعل من صٌؽة الماضً إلى صٌؽة المضارع قد تجري على بنٌته 

تؽٌرات صوتٌة فً صٌؽة الماضً، وهذه التؽٌرات مرتبطة بؤصوات المد واللٌن التً 

: فاألفعال المعتلة بالواو أو الٌاء من باب فَعل تتؽٌر بنٌتها نحو. ٌتضمنها بناء هذا الفعل

ٌَعَ )   أصله  ba:>a (باع)، وqawama  (َقَومَ )  أصله qa:ma (قام)   . yabi:>u  (َب

     وٌرى القدماء أن صٌػ األفعال المعتلة فً المجرد الثالثً هً صٌؽة متطورة عن 

، وال ٌرى القدماء أن هذه الصٌػ (قَول)أصلها  (قال)أصول أو أشكال أخرى افتراضٌة أي 
                                                           

 322ص. المرجع السابق 

 144التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات، ص: البكوش،الطٌب 
 438،ص2الممتع فً التصرٌؾ،ج: ابن عصفور 
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وهو ما ٌشٌر إلٌه ابن جنً . كانت معتمدة فً االستعمال اللؽوي فً مرحلة من المراحل

أنه لو جاء مجًء الصحٌح ولم  (أنه كان أصله كذا)وإنما معنى قولنا :"صراحة فً قوله

فؤما أن ٌكون استعمل وقتاً من الزمن كذلك ثم . ٌعل لوجب أن ٌكون مجٌبه على ما ذكرنا

ولكن الدراسات . "انصرؾ عنه فٌما بعد إلى هذا اللفظ فخطؤ ال ٌعتقده أحد من أهل النظر

اللؽوٌة المقارنة أكدن أن هذا المستوى البنابً كان مستعمال فً اللؽة السامٌة، وهذا ٌعنً أن 

. كان مستعمالً  (قَول)هذا البناء نحو 

     وٌصؾ القدماء هذا التؽٌر فً بنٌة الفعل بؤنه إعالل بالقلب، حٌث ٌقلب حرؾ العلة 

وٌرون هذا . ألفاً، وٌفسرون هذا التؽٌر بتحرك الواو والٌاء بعد حركة الفتحة (الواو أو الٌاء)

ٌشٌر سٌبوٌه إلى . (الواو والٌاء)سبباً كافٌاً لتؽٌر بنٌة الفعل واختفاء صوتً شبه الحركة 

وٌقول ابن . الواو والٌاء إذا تحركتا عموماً بؤي نوع من الحركات وسبقتا بفتحة قلبتا ألفا

ومن . "متى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، إال أن ٌضطر أمر إلى ترك قلبهما:"جنً

القدماء من ٌقدم تفسٌراً آخر هو أقرب إلى المنهجٌة العلمٌة، إذ ٌجعل الجانب الصوتً سبباً 

فقلبت الواو فٌها ألفا الستثقال حرؾ  (فَعل)وأما :"فابن عصفور ٌقول. فً تؽٌر بنٌة الفعل

ٌَع. العلة، مع استثقال اجتماع المثلٌن، أعنً فتحة الفاء وفتحة العٌن قام : فقالوا فً قَوم وب

.  "فقلبوا الواو والٌاء ألفا؛ لخفة األلؾ ولٌكون العٌن حرفا من جنس حركة الفاء. وباع

ال تجري - أي تحركهما وانفتاح ما قبلهما-     وجاء فً شرح الشافٌة أن هذه علة ضعٌفة

اعلم أن علة قلب الواو والٌاء :"ٌقول االستراباذي. دابماً، وإنما قلبتا ألفا طلباً لألكثر خفة

والواو . المتحركتٌن المفتوح ما قبلهما ألفا لٌست فً ؼاٌة المتانة؛ ألنهما قلبتا ألفا لالستثقال

والٌاء إذا انفتح ما قبلهما خؾَّ ثقلهما، وإن كانتا أٌضاً متحركتٌن، والفتحة ال تقتضً مجًء 

.   "األلؾ بعدها اقتضاء الضمة للواو والكسرة للٌاء 

      ونلمح وجود تناقض فً تعامل القدماء مع صٌػ هذه األفعال المعتلة، حٌث افترضوا 

لها أصالً عللوا من خالله الصٌؽة المستعملة، ثم ذهبوا إلى أن هذا األصل لم ٌكن مستعمالً 

وٌعترض داوود عبده على تحلٌل القدماء هذا ألنه . إنما هو من سبٌل االفتراض العقلً
                                                           

 .256،ص1الخصابص،ج: ابن جنً 
 223اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه،سلسلة الدراسات اإلسالمٌة،ص: الحجً، عبد الحق أحمد محمد 
 .308،ص2سر صناعة اإلعراب،ج: ابن جنً 
 438،ص2الممتع فً التصرٌؾ،ج: ابن عصفور 
 95،ص3شرح الشافٌة،ج: االستراباذي 
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أن : وثانٌها. أن لٌس هناك تفسٌر مقبول لسقوط الفتحتٌن: أولها" ٌصطدم بعدد من المشكالت

 (َوَصلَ )أن الواو فً مثل : وثالثهما. الواو والٌاء لٌستا من جنس األلؾ لكً تنقلبا ألفا

ال تختلؾ عن الضمة وهً علة قصٌرة، إال فً مقدار المسافة بٌن اللسان وأقصى  (َقَولَ )أو

وذهب إلى مثل هذا عبد القادر عبد الجلٌل إذ ٌعلق على تفسٌرات . "الحنك عند النطق بهما

القدماء وٌصفها بؤنها تفتقر إلى تفسٌر سبب االنقالب الذي حذؾ الواو وحولها إلى ألؾ، مع 

العلم أن هذه األصوات الثالثة ٌختلؾ الواحد عن اآلخر فً طرٌقة إنتاجه، وصفاته 

الذي  (عاد)وأنه لٌس مع االفتراض المزعوم، وإنما مع التركٌب المقطعً للفعل . الصوتٌة

وٌرى . األول صابت طوٌل والثانً صابت قصٌر: ٌحتوي فً أصل تكوٌنه على صوتٌن

عبد الصبور شاهٌن أن هذه القاعدة ال تعبر عن حقٌقة التصرؾ الصوتً فً عناصر 

الكلمة، ألنها تفترض أن للواو وجوداً منفصال عن الحركة بعدها وقبلها، وهو خطؤ من 

.  الناحٌة الصوتٌة، ألنها لٌست سوى انزالق بٌن هذه الحركات، متمثل فً نصؾ حركة

     ومن المحدثٌن من ٌرى أن مرحلة التصحٌح التً مرت بها األفعال الجوفاء لم تكن 

مرحلة خٌالٌة متصورة انطالقاً من التفكٌر الصرفً العربً، بل إن لها ما ٌدّعمها من 

َسِوَد وَعِوَج وَهِوَج وَعِوَر وَحِوَل : العربٌة نفسها فً عدد من األفعال الجوفاء، التً منها

وؼٌرها، مما ٌمكن معه القول إن الكسرة دفعت إلى المحافظة على بنٌة الفعل عند مرحلة 

. الصحة

الواو )     وٌصؾ المحدثون هذا التؽٌر وصفاً مؽاٌراً لما رآه القدماء، حٌث ٌرون أن 

وٌفسرون هذا التؽٌر الصوتً . صوتً اللٌن قد حذفا ولم ٌقلبا ألفاً كما ذكر القدماء (والٌاء

تسقطان فً  (الٌاء-الواو)فً بنٌة الفعل الثالثً تفسٌراً مختلفاً أٌضاً، وهو أن صوتً اللٌن 

الماضً األجوؾ إذا كان على وزن فَعل، وذلك لوجودها بٌن حركتٌن قصٌرتٌن متماثلتٌن، 

. (َقَوَل ٌصبح قال ):وتدؼم الحركتان فتصبحان حركة طوٌلة هً الفتحة الطوٌلة، نحو

                                                           

 33 صداوود عبده في كتابو دراسات في عمم أصوات العربية 

 424م،  ص1998علم الصرؾ الصوتً،دار أزمنة، األردن،: عبد الجلٌل، عبد القادر 
 83شاهٌن،عبد الصبور،المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة،ص 

 73بنٌة الفعل الثالثً فً العربٌة والمجموعة السامٌة الجنوبٌة،ص: عبابنة،ٌحٌى 
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تسقط الواو فً الماضً إذا كان على وزن فَعل وذلك لوجودها بٌن :" وٌقول الطٌب البكوش

. "حركتٌن قصٌرتٌن متماثلتٌن وتدؼم الحركتان فتصبحان حركة طوٌلة

حذؾ الصوت االنزالقً المحصور بٌن حركتٌن ٌعمل على :"     وٌرى سمٌر استٌتٌة أن

وٌقصد بالصوت االنزالقً حرفً اللٌن الواو . "إزالة التوتر الذي ٌمثله هذا الصوت

. وأن حذفه ٌسهل النطق إذ ٌسمح بالتقاء حركتٌن متماثلتٌن، فٌتشكل منهما صوت المد

إذا ما الحظنا طبٌعة األصوات الصامتة وجب أن :"وٌقول المستشرق الفرنسً هنري فلٌتش

نالحظ ضعؾ الواو والٌاء حٌن تكون إحداهما بٌن مصوتٌن، إذ إنهما ٌنحوان نحو 

وهً قاعدة ذات تؤثٌر فً إدراك التؽٌرات الصرفٌة فً األفعال التً ٌكون ثانً ...االختفاء

. "أصولها أو ثالثها واوا أو ٌاء

     إن هذا التصور الجدٌد لتؽٌرات بنٌة الفعل أثار قضٌة أخرى تتعلق بالمٌزان الصرفً 

وٌرى  ( fa:laفال)العربً، فٌرى عبد الصبور شاهٌن أن ٌكون وزن هذه األفعال جمٌعاً 

سقوط االزدواج الحركً نتٌجة الصعوبة المقطعٌة، فطال المقطع قبلها على سبٌل التعوٌض 

.  وبذلك ٌخرج بنتٌجة هً أن هذه األفعال ثالثٌة األصل ثنابٌة المنطوق

ٌَع)      وٌحلل بعض المحدثٌن تطور الفعل األجوؾ نحو  بالتخلص من المزدوج  (قَول وب

، ولكن لٌس بالتخلً عن شبه الحركة، بل عن الحركة نفسها (ya-wa)الحركً الصاعد

َقْوَل )وٌسمٌها مرحلة التسكٌن، أو مرحلة سقوط الحركة بعد الواو والٌاء للتخفٌؾ، لتصبح

عَ  ٌْ ثم . (aw-ay)فٌظهر فٌها وضع صعب أٌضاً، وهو تكَون المزدوج الحركً الهابط  (وَب

تلٌها مرحلة تفخٌم األلؾ، لتصل الصٌؽة إلى الشكل النهابً المتمثل بحلول صوت المد محل 

. (قال وباع)شبه الحركة المحذوفة، أي

    وبعد عرض آراء القدماء والمحدثٌن وتفسٌر تؽٌر بنٌة هذه األفعال نلجؤ إلى التحلٌل 

:  على النحو اآلتً. الصوتً لمقاطع هذه البنٌة التً تكشؾ لنا مراحل هذه التؽٌر وطبٌعته

 qawama  (َقَومَ )

                                                           
فً األصوات اللؽوٌة دراسة فً أصوات المد :  المطلبً،ؼالب  /141البكوش،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات ،ص 

 33دراسات فً علم أصوات العربٌة، ص:  داوود عبده/192العربٌة، ص
 598،ص1،2012علم األصوات النحوي، دار األمل، األردن، ط: استٌتٌة،سمٌر شرٌؾ 
 55العربٌة الفصحى دراسات فً البناء اللؽوي، تعرٌب وتحقٌق عبد الصبور شاهٌن، ص: هنري فلٌش 
 83شاهٌن،عبد الصبور،المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة،ص 

 245بحوث ومقاالت فً اللؽة ص:عبد التواب،رمضان:انظر /77بنٌة الفعل الثالثً فً العربٌة، ص: عبابنة،ٌحٌى 
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 م ـَـ/ وـَـ / ق ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

تتضمن الصٌؽة حركة مزدوجة صاعدة وتمٌل اللؽة إلى 
. (الواو)التخلص منها بحذؾ شبه الحركة وهً 

 qa:ma (قام)
 م ـَـ/ ق ـَــَـ 
 ص ح/ ص ح ح 
 

ٌَعَ )  baya<a   (َب
 ع ـَـ/ ي ـَـ / ب ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

تتضمن الصٌؽة حركة مزدوجة صاعدة وتمٌل اللؽة إلى 
. (الٌاء)التخلص منها بحذؾ شبه الحركة وهً 

 ba:<a(باع)
 ع ـَـ/ ب ـَــَـ 
 ص ح/ ص ح ح 

    والذي نرجحه فً مثل هذه الصٌػ من تؽٌر فً بنٌة الفعل هو حذؾ المقطع الثانً من 

، إذ ثبت فً الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة أن الكالم اإلنسانً ٌخرج (َقَولَ )الصٌػ المفترضة نحو

، وال ٌخرج دفعة (الصوابت)وقمم (الصوامت)بصورة مقاطع متالحقة تتشكل من قواعد

واحد أو بصورة حروؾ وحركات مفصولة عن بعضها البعض، وعلٌه نرى أن عملٌة 

أو حركة بل وقعت على المقطع الثانً كامالً،  (صامت)الحذؾ التً وقعت لم تقع لحرؾ 

.  وتمت إطالة الحركة القصٌرة أو مضاعفتها لتصبح حركتً فتح متتالٌتٌن

، xa:faإلى خاؾ  xawifa خِوؾ  :  نحو(فِعل وفُعل) وتتؽٌر صٌؽة الفعل معتل العٌن     

ٌِدَ : واألجوؾ الٌابً من صٌؽة َفِعَل نحو، a:ulaṭإلى طال   awulaṭوطُول   kayida    ك

 . ka:daإلى كاد 

   لقد أشار سٌبوٌه إلى الواو والٌاء إذا تحركتا عموماً بؤي نوع من الحركات وسبقتا بفتحة 

فؤما إبدال األلؾ عن الٌاء :"، وكذلك ٌرى ابن جنً فً سر الصناعة إذ ٌقولقلبتا ألفا

باع وسار : ونحو قولك. والواو وهما أصالن فنحو قولك فً ٌٌؤس ٌاءس وفً ٌوجل ٌاجل

وهاب وحار وقام وصاغ وخاؾ ونام وطال؛ لقولك البٌع والسٌر والهٌبة والحٌرة وقومة 

                                                           
د  ٌْ   : خراش الهذلًيكقول أب. وورد هذا الفعل معتالً بالنقل على لؽة هذٌل فقالوا ِك

تمُ           ٌْ ٌَ َد ِخراُش ٌوم ذلك  ٌْ  وِكٌد ضباع القؾِّ ٌؤكلَن جثَّتً             وِك
 223اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه،ص: الحجً، عبد الحق أحمد محمد 
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فهذا حكم الواو والٌاء متى تحركتا وانفتح ما قبلهما قلبتا ...وصوؼة وخوؾ ونوم وطوٌل

قلبت فٌهما الواو والٌاء استثقاال للضمة  (فُعل وفِعل):"إال أننا نجد ابن عصفور ٌقول. "ألفاً 

. فً الواو والكسرة فً الواو والٌاء، فقلبت الواو والٌاء إلى أخؾ حروؾ العلة وهو األلؾ

وفً هذا القول إشارة صوتٌة،حٌث . "ولتكون العٌنات من جنس حركة الفاء وتابعة لها

ٌِد)تتؽٌر صٌؽتً  استثقاالً للكسرة فً الواو والٌاء وطلباً للخفة  (خاؾ وكاد)إلى  (خِوؾ وك

 . والمجانسة بٌن العٌن وحركة الفاء

     بٌنما ٌرى بعض المحدثٌن أن هذا التؽٌر فً بنٌة الكلمة راجع إلى طبٌعة المقاطع فً 

ولذلك كان الحل :"اللؽة العربٌة، فالمقطع العربً ال ٌبتدئ بحركة، ٌقول عبد الصبور شاهٌن

فتسقط منه الضمة والكسرة معاً، ألن وجود ... هو إسقاط العنصر الذي ٌسبب االزدواج

إحداهما ٌسبب ازدواجا ؼٌر مؤلوؾ فً هذه الصٌؽة من األفعال، ثم تطول الفتحة األولى 

طردا للباب على وتٌرة :  أي kaa/faتبعا لعامل القٌاس الموحد،  (قال وباع)حمال لها على 

  . "واحدة

     وٌقدم زٌد القرالة تفسٌراً آخر لتؽٌر بنٌة الفعل من الناحٌة الصوتٌة، ٌفسر فٌه حذؾ 

ٌَِب التً :"لضعفها ووقوعها بٌن فتحتٌن قصٌرتٌن، حٌث ٌقول- شبه الحركة-الٌاء  ومثله ه

ٌََب فتقع الٌاء بٌن فتحتٌن فتسقط وٌتشكل فتحة طوٌلة لٌتحول البناء إلى  تتحول إلى َه

.  "هاب

على النحو .     وبالتحلٌل الصوتً لمقاطع هذه البنٌة ٌتبٌن لنا مراحل هذه التؽٌر وطبٌعته

:  اآلتً

 xawifa خِوف  
 ؾ ـَـ/ و ـِـ / خ ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

تتضمن الصٌؽة حركة مزدوجة صاعدة 
تمٌل فٌها إلى التخلص من شبه الحركة 
وتحت تؤثٌر قانون المماثلة تتحول حركة 

العٌن من كسرة إلى فتحة فٌتحول البناء إلى 
 (فَعل)صٌؽة 

 kayidaكٌَِد  
 د ـَـ/ ي ـِـ / ك ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

تتضمن الصٌؽة حركة مزدوجة صاعدة 
تمٌل فٌها إلى التخلص من شبه الحركة 
وتحت تؤثٌر قانون المماثلة تتحول حركة 

العٌن من كسرة إلى فتحة فٌتحول البناء إلى 
 (فَعل)صٌؽة 

                                                           
 307سر صناعة اإلعراب،ص: ابن جنً 
 438،ص2الممتع فً التصرٌؾ،ج: ابن عصفور 

 83شاهٌن،عبد الصبور،المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة،ص 
 126زٌد خلٌل، الحركات فً اللؽة العربٌة، ص: القرالة 
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 xawafa خَوف  
 ؾ ـَـ/ و ـَـ / خ ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

وهنا ٌسهل التخلص من المزدوج الحركً 
بحذؾ شبه الحركة الواو لوقوعها بٌن 

: حركتٌن متماثلتٌن لتصبح الصٌؽة
 xa:faخاف  
 ؾ ـَـ/ خ ـَــَـ 

 ص ح/ ص ح ح 

َد   ٌَ  kayaqdaك
 د ـَـ/ ي ـَـ / ك ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

وهنا ٌسهل التخلص من المزدوج الحركً 
بحذؾ شبه الحركة الواو لوقوعها بٌن 

: حركتٌن متماثلتٌن لتصبح الصٌؽة
 ka:daكاد 

 د ـَـ/ ك ـَــَـ 
 ص ح/ ص ح ح 

     وثمة أفعال سلمت بنٌتها فً صٌؽة الماضً ولم تتعرض للتؽٌر أو اإلعالل كما ٌطلق 

ٌِدَ ): علٌه القدماء نحو وأما قولهم عور ٌْعَوُر وَحِوَل ٌْحَوُل :"ٌقول المازنً . (َعِوَر وَص

ُد فإنما جاءوا بهن على األصل ألنهن فً معنى ما ال بد له من أن ٌخرج على  ٌَ ْص ٌَ ٌَِد  وَص

نحو ابٌَضْضت واسَوَدْدت واحَولَْلت فلما ُكنَّ فً معنى ما البد من أن . األصل لسكون ما قبله

 فٌعلل "ٌخرج على األصل لسكون ما قبله تحركن، ولو كنَّ على ؼٌر هذا المعنى العتللن

المازنً عدم تؽٌر شبه الحركة الواو والٌاء بؤن معنى عِوَر اْعَورَّ الذي ال ٌحتمل اإلعالل 

. لسكون ما قبل الواو، فُجعلت صحة العٌن فِعل دلٌال وأمارة على األصل فً المعنى افَعلَّ 

. ومثله جاء فً شرح الشافٌة

إن وجود عشرٌن فعال من األجوؾ الواوي على وزن فِعل مثل :"      ٌقول الطٌب البكوش

، إذ كان (خاؾ أو نال)حِور ٌدل على أن ثبوت الواو فٌها تمٌٌزي وال ٌمكن أن نخلطها بـ

فعشرون ال ٌكون شذوذا ...لو كانت على وزن فِعل حقّا (خِوؾ ونِول)من الممكن أن ٌقال 

.  "على ثالثٌن وإنما ٌكون مظهرا آخر له ممٌزاته صرفٌا ومعنوٌا

     بٌنما ٌرى ٌحٌى عبابنة أن لحركة الكسرة أثراً فً الحفاظ على شبه الحركة وعدم 

فاألفعال الجوفاء الٌابٌة وهً التً تكون عٌنها ٌاًء فً األصل فقط، وأحٌاناً :" حذفها، ٌقول

فً األصل واالستعمال، وذلك فً أفعال قلٌلة، وهً التً حافظت على مرحلة الصحة، 

ٌَِؾ، وقد كان للكسرة أثر فً هذه المحافظة، فً حٌن تطّور أؼلب األنماط الٌابٌة  كالفعل َه

                                                           
 95،ص3شرح شافٌة ابن الحاجب،ج: االستراباذي/ 259المنصؾ فً التصرٌؾ، ص: ابن جنً 
 344،ص4سٌبوٌه،الكتاب،ج:انظر/ 98،ص3شرح الشافٌة،ج: االستراباذي 
 149التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات الحدٌث،ص: البكوش،الطٌب 
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الجوفاء إلى مرحلة التفخٌم أو الفتح الخالص، مروراً بمرحلتً تسكٌن العٌن ومرحلة 

ٌَعَ  .   "اإلمالة، مثل باع من األصل َب

  :بنٌة الفعل فً صٌغة المضارع- 2

 (ٌفُعل وٌفَعل وٌفِعل)     ٌبنى الفعل المضارع من الماضً األجوؾ على ثالثة أوزان

:  وتجري التؽٌرات على البنٌة الفعلٌة لتوافق هذه الصٌػ على الصورة اآلتٌة

وٌؤتً من الماضً معتل العٌن بالواو مفتوحة أو مضمومة على : (ٌفُعل)الوزن األول -

ماج ٌموج، وذاب : فما كان ماضٌه مفتوح العٌن ال ٌكون إال واوٌاً، نحو. (فَعل وفُعل)وزن

ولم ٌشذ منه شًء إال لفظتان وهما طاح ٌطٌح وتاه . ٌذوب، عاد ٌعود، قال ٌقول، ساد ٌسود

واألفعال من هذا النوع هً الؽالبة على الثالثً األجوؾ، فكل األفعال التً من نوع . ٌتٌه

.  (ٌفُعل)، ٌقابلها فً المضارع (َقَولَ )قال 

قال ٌْقُوُل، ولكن جرى على : نحو.      وٌرى القدماء أن األصل فً هذه األفعال فَعل ٌفُعلُ 

 وٌرون أن الداعً إلى اإلعالل بالقلب أو اإلعالل بالقلب والنقل (بالنقل)هذا النوع إعالل 

أنه إذا جًء بالمضارع على األصل، وأدخلت - حسب رأي سٌبوٌه-معاً فً الفعل المضارع 

الفتحة والضمة والكسرة على الٌاء والواو مع كثرة الواو والٌاء ثقل ذلك علٌهم، ففروا من 

.  "أن ٌكثر هذا فً االستعمال اللؽوي، فكان الحذؾ واإلسكان أخؾ علٌهم

ْفَعُل من ِبعُت :"       قال أبو عثمان المازنً ٌَ فُعُل وإذا قُْلَت  ٌَ ْفَعل من قُْلُت لَِزَمُه  ٌَ وإذا قلت 

ْفِعلُ  ٌَ فإذا قلت ٌفعل فما كان من بنات الواو فإن ٌفعل منه ٌكون على :" وقال المبرد. "لزمه 

. قال ٌقول: وذلك قولك. ٌفُعل كما كان قَتل ٌقُتل، وال ٌقع على خالؾ ذلك، لتظهر الواو

ْجُول مثل ٌقُتل. وعاق ٌعوق. وجال ٌجول ٌَ . "وكان األصل ٌْعُوق و

                                                           
 74بنٌة الفعل الثالثً فً العربٌة والمجموعة السامٌة الجنوبٌة، ص: عبابنة ،ٌحٌى 
 443،ص2والممتع فً التصرٌؾ البن عصفور،ج/ 162دروس التصرٌؾ ، ص: عبد الحمٌد، محمد محً الدٌن:انظر 
 140البكوش،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص 
واإلعالل بالنقل هو نقل حركة حرؾ العلة الواو والٌاء إلى الساكن الصحٌح قبلهما، مع بقاء الحرؾ المعتل إن كانت الحركة تجانسه، وقبله حرفا  

 . ٌجانسها إن كانت تؽاٌره، وإذا كان حرؾ العلة ألفاً فال ٌحصل فٌه مثل هذا االعتالل، ألن األلؾ خفً ساكن ال ٌقبل الحركة
سٌبوٌه،تحقٌق عبد السالم /65ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 

 345 ص4هارون، ج
 245،ص1المنصؾ،ج: ابن جنً 

 234،ص1المقتضب،ج: المبرد 
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كل أجوؾ من باب َفَعل تسكن عٌنه بقلبها ألفاً وجب تسكٌن عٌن :"     وقال األستراباذي

قال ٌقول، وباع ٌبٌع، وطاح ٌطٌح واألصل : مضارعه ونقل حركته إلى ما قبله، نحو 

.  "ٌْطِوحُ 

     فاألستراباذي ٌرى أن الواو والٌاء المتحركتان والمسبوقتان بحرؾ ساكن لٌس من 

ولكن فً صٌؽة المضارع من األجوؾ سّكنت عٌن . الواجب قلبهما؛ ألنهما خفٌفتان

قال : المضارع ونقلت الحركة إلى الحرؾ الساكن قبلها، للتنبٌه على البنٌة األصلٌة، نحو

وٌشترط أن ٌكون الساكن الذي تنقل إلٌه الحركة متحركاً فً األصل ... ٌقول وباع ٌبٌع

ٌّع، ونقل فً أقام وٌقٌم: فلذلك لم ٌنقل من نحو . قاول وباٌع وقّول وَب

    وٌرى بعض المحدثٌن أن التؽٌر فً بنٌة المضارع األجوؾ ٌكون بإدؼام الواو فً 

وٌفسر أحمد كشك تؽٌر بنٌة . (أقُولُ =أْقُولُ )حركتها إذا سبقت بحرؾ ساكن، فتطٌلها، نحو 

مضارع األجوؾ بؤنه ٌقوم على إضافة مقطع قصٌر، وتحوٌل المقطع الثانً إلى مد ٌجانس 

 (ص ح ح)إن الماضً إذا كان مكوناً من مقطعٌن أولهما من النوع :" ٌقول. حركة الصٌؽة

فإن المضارع ٌؤتً مكوناً من ثالثة مقاطع أولهما وثالثهما من  (ص ح)وثانٌهما من النوع 

مع تراوح فً حركة المقطع الثانً بٌن الفتح  (ص ح ح)، وثانٌهما من النوع (ص ح)النوع

.  "والضم والكسر

     وٌرى عبد الصبور شاهٌن أنه تجتمع فً هذه الصٌػ حركات صٌؽة المضارع 

وحركات البنٌة األصلٌة المتمثلة فً عٌن الفعل األجوؾ، فٌحدث تضارب بٌن هذه 

فالفعل قام مثال مضارعه ٌقُوم، . األصوات، ٌراه المحدثون بعٌن تختلؾ عن نظرة القدماء

ثم ٌتحول إلى ٌقُوم وذلك بإسقاط الواو شبه الحركة لكراهة اجتماع الواو مع الضمة فتبقى 

الضمة وحدها مما ٌسبب خلال فً بناء الكلمة وزناً ومقطعاً، فٌكون التعوٌض بمد صوت 

الضمة، وكذلك فً الفعل باع ٌبٌع، حٌث ٌعوض عن سقوط الٌاء بمد حركة 

والسبب أن اللؽة تكره تتابع أصوات اللٌن فً صورة حركة ثنابٌة على هذا النحو ...الكسرة

هذا من . الثقٌل، فتهرب منه إلى توحٌد الحركة لتصبح فتحة أو كسرة، أو ضمة طوٌلة

                                                           
 114،ص3شرح الشافٌة،ج: االسترابذي 

 145، ص3شرح الشافٌة ، ج:االستراباذي:انظر 
 141البكوش،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات ،ص 
 34كشك،أحمد،من وظابؾ الصوت اللؽوي،ص 
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وأما من الناحٌة المقطعٌة فإن المقطع العربً ٌتكون من حالة الحركة . الناحٌة الصوتٌة

الثنابٌة من حركات فقط، وهو ما ٌتفق مع خصابص النسٌج المقطعً العربً، فكان إسقاط 

الواو أو الٌاء سبباً فً إلحاق الحركة الطوٌلة المتخلفة عنه باعتبارها حركة فاء الكلمة 

  .وجزءاً من المقطع الطوٌل

     وٌرى زٌد القرالة أن التؽٌر فً بنٌة الفعل هو من سبٌل المماثلة بٌن األصوات 

فً الفعل ٌقُوم حركة الضمة لتنتج  (الواو)المتقاربة صفة ومخرجاً، حٌث تماثل شبه الحركة 

قلب " وٌفسر ذلك بؤن. عن هذه المماثلة تعاقب لحركتٌن متماثلتٌن فتتشكل الحركة الطوٌلة

شبه الحركة إلى ضمة أولى من سقوطها لوجود التناسب الصوتً بٌن هذٌن الصوتٌن، فهما 

.   "على درجة من التجانس 

ُعد)وجذر المضارع  (ُعد)جذر الماضً هو "     وٌرى بعض المحدثٌن أّن  وقد نشؤ هذا  (ٌَ

وأن . ... الجذر من إطالة صوت الصابت القصٌر فً جذر الماضً ولٌس عن أصل مزعوم

.  وهذا رأي ضعٌؾ ال ٌستند إلى دلٌل. "أضٌفت من خارجه (عاد)هذه األلؾ فً 

:  أما التحلٌل المقطعً لبنٌة الفعل فٌكشؾ عما ٌلً

 qa:la (قال)
 ل ـَـ/ ق ـَـَـ 
ص ح / ص ح ح 

قاُل  ٌَyaqa:lu 
 ل ـُـ/ ق ـَـَ / ي ـَـ 

ص ح / ص ح ح / ص ح 
تنتقض بنٌته المقطعٌة لتشكل مقاطع  (فَعل ٌفُعل)عند تصرٌؾ الفعل وفق باب المضارع 

: مرفوضة صوتٌاً فتعود الواو شبه الحركة التً حذفت من بنٌة الماضً لتصبح 
ْقُوُل  ٌَyaqwulu 
 ل ـُـ/ و ـُـ / ي ـَـ ق 
ص ح / ص ح / ص ح ص 

وٌكون التخلص منها  (الواو المضمومة)ٌتشكل مقطع مكون من الحركة المزدوجة الصاعدة 
بالمماثلة الراجعة بٌن الحركة وشبه الحركة لتتحول بموجبها الواو شبه الحركة إلى ضمة 

: فتصبح البنٌة المقطعٌة على النحو اآلتً
قُوُل  ٌَyaqu:lu 

 ل ـُـ/ ق ـُـُـ / ي ـَـ

                                                           
 199المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة، ص: شاهٌن،عبد الصبور 

 85الحركات فً اللؽة العربٌة ، ص: القرالة، زٌد خلٌل 
 424م،  ص1998علم الصرؾ الصوتً،دار أزمنة، األردن،: عبد القادر،عبد الجلٌل 
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 ص ح/ ص ح ح /ص ح 
فال ٌكون إال واوٌا، نحو طال  (فُعل)من مضموم العٌن فً الماضً  (ٌفُعل)     وصٌؽة 

وٌرى القدماء . "لم ٌشذ من ذلك شًء. بضم العٌن على قٌاس نظٌرها من الصحٌح. ٌطول

ٌقول )وأن هذه الصٌؽة جرى علٌها ما جرى على الصٌؽتٌن . (ٌْطُول:ٌُطول)أن أصل

َع وخِوؾ )لما كان أصل الماضً من هذه ونظابرها إنما هو :"ٌقول ابن جنً. (وٌبٌع ٌَ َقَوَم وَب

ٌِب وطُول فلما جاء المضارع .فقُلْبَن ألفات لتحركهن فً األصل وانفتاح ما قبلهن اآلن (وه

فنقلوا الضمة والكسرة من . أعلوه إتباعاً للماضً لبال ٌكون أحدهما صحٌحاً واآلخر معتالً 

. "الواو والٌاء إلى ما قبلهما وأسكنوهما فصار ٌقول وٌبٌع وٌطول

تماثل الحركة الحركة فً "     وللمحدثٌن تفسٌر آخر للتؽٌر الحاصل فً بنٌة الفعل حٌث 

ٌِب وذلك بقلب الضمة فتحة فً األولى وقلب الكسرة فتحة فً الثانٌة وبذلك : مثل طُول وه

ٌََب وفً هذه الحالة تقع أشباه الحركات بٌن :ٌصبح بناء الكلمة على النحو التالً َطَوَل وَه

حركات متماثلة مما ٌإدي إلى سقوطها فتلتقً الحركات القصٌرة المتماثلة لتشكل حركات 

ٌَب، هاب/ طُول، طَول، طال : طوٌلة ٌِب، ه .  "ه

فال (.فَعل)وٌؤتً من الماضً معتل العٌن بالٌاء المفتوحة على وزن: (ٌفِعل)الوزن الثانً -

ولم ٌشذ منه . طاب ٌطٌب، وعاش ٌعٌش، وباع ٌبٌع، ومال ٌمٌل: ٌكون إال ٌابٌاً، نحو

ٌقول . وٌرى القدماء أنه ال ٌؤتً من األجوؾ الٌابً من وزن فَعل إال على ٌفِعل. شًء

ٌُْبَن . وإذا قلت ٌفعل فً فَعل من الٌاء كان على ٌفِعل كما كان ضرب ٌضرب:"المبرد ولم 

وذلك قولك باع ٌبٌع وكال ٌكٌل فؤسكنت الٌاء من األصل من . لتسلم الٌاء. على ؼٌر ذلك

ٌِلُ  ْك ٌَ ٌُِع و ْب ٌَ   "قولك 

ٌُِع بإتباع الفرع لألصل فاعتل       وٌفسر القدماء هذا التؽٌر فً بنٌة الفعل من ٌِبٌع إلى ٌْب

وهذه الصٌػ ال توجب :"ٌقول ابن جنً. البناء فً المضارع العتالله فً صٌؽة الماضً

ولكن لما كان أصل . إعالالً؛ ألن الواو والٌاء إذا سكن ما قبلهما جرتا مجرى الصحٌح

ٌَعَ )الماضً من هذه ونظابرها إنما هو  اعتلت العٌنات لتحركهن وانفتاح ما قبلهن  (َقَوَم وَب

                                                           
 443،ص2والممتع فً التصرٌؾ البن عصفور،ج/ 162دروس التصرٌؾ ، ص: عبد الحمٌد، محمد محً الدٌن:انظر 
 248،ص1المنصؾ فً شرح كتاب التصرٌؾ للمازنً، ،ج: ابن جنً 
 87ص- دراسة فً التشكٌل الصوتً–الحركات فً اللؽة العربٌة :القرالة،زٌد خلٌل 
 443،ص2والممتع فً التصرٌؾ البن عصفور،ج/ 162دروس التصرٌؾ ، ص: عبد الحمٌد، محمد محً الدٌن:انظر 
 234،ص1المقتضب،ج: المبرد 
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فُسلْبَن ما فٌهن من الحركات هربا من جمع المتجانسات فقُلْبَن ألفات لتحركهن فً األصل 

فلما جاء المضارع أعلوه إتباعاً للماضً لبال ٌكون أحدهما صحٌحاً . وانفتاح ما قبلهن اآلن

ٌقول )فنقلوا الضمة والكسرة من الواو والٌاء إلى ما قبلهما وأسكنوهما فصار . واآلخر معتالً 

وٌرون أن اإلعالل فً هذه الصٌػ مطرد وهو كما ٌصفونه إعالل بالنقل . "(وٌبٌع

إلى الساكن الصحٌح قبله، - الضمة والكسرة- والتسكٌن، حٌث نقلت حركة حرؾ العلة 

. فحصل فً صٌؽة المضارع إعالل بالنقل فقط 

من  (قال ٌقول)  وكذلك ٌرى المحدثون فً هذه األفعال على نحو ما ذكرنا فً الفعل 

. تؽٌر فً بنٌة الفعل، فهو قابم على سقوط شبه الحركة أو مماثلتها للحركة المجاورة 

 :وتظهر التؽٌرات الصوتٌة فً النماذج السابقة على النحو اآلتً

 ba:<a  (باع)
 ع ـَـ/ ب ـَـَ 

 ص ح/ ص ح ح 
باُع   ٌَ yaba:<u 
 ع ـُـ/ ب ـَـَ / ي ـَـ 

ص ح / ص ح ح / ص ح 
تنتقض بنٌته المقطعٌة لتشكل مقاطع  (فَعل ٌفِعل)عند تصرٌؾ الفعل وفق باب المضارع 

: مرفوضة صوتٌاً فتعود الٌاء شبه الحركة التً ُحذفت من بنٌة الماضً لتصبح 
ٌُِع   ْب ٌَyabyi<u 
 ع ـُـ/ ي ـِـ / ي ـَـ ب
ص ح / ص ح / ص ح ص

وٌكون التخلص منها  (الٌاء المكسورة)ٌتشكل مقطع مكون من الحركة المزدوجة الصاعدة 

بالمماثلة الراجعة بٌن الحركة وشبه الحركة لتتحول بموجبها الواو شبه الحركة إلى كسرة 

: فتصبح البنٌة المقطعٌة على النحو اآلتً

ٌُِع   ِب ٌَ yabi:<u 
 ع ـُـ/ ب ـِـِـ / ي ـَـ
ص ح / ص ح ح/ ص ح 

وأما اإلعالل :"وٌقول.  وٌعترض فوزي الشاٌب على رإٌة القدماء حول هذه األفعال

بالنقل فقط، والذي ٌمثلون له عادة بـ ٌقُول وٌِبٌع ونظابرهما، فهذان ٌعتقد القدماء أن أصلهما 

 248،ص1المنصؾ،ج: ابن جنً 
 64ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 

/ 34كشك،أحمد،من وظابؾ الصوت اللؽوي،ص/ 141البكوش،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات ،ص: انظر 

 84الحركات فً اللؽة العربٌة،ص: القرالة،زٌد خلٌل/ 199المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة، ص: شاهٌن،عبد الصبور
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ٌُِع، ثم ُنقلت حركة حرؾ العلة إلى الصحٌح الساكن قبله وبقٌت العٌن على حالها ْب ٌَ ْقُوُل و ٌَ !

والقول بؤن األصل فً هذٌن الفعلٌن ونظابرهما هو سكون الفاء، مرفوض، والقول بنقل 

أي أن األصل فٌها تتابع أربعة مقاطع قصٌرة، .... الحركة من أصل آلخر مرفوض أٌضاً 

وقعت فٌهما الٌاء والواو بٌن حركتٌن، فضُعؾ مركزهما، فسقطتا، فتشكل من الحركتٌن 

ٌُِع إلى ٌِبٌعُ  واعتراض فوزي . "اللتٌن تكتنفانها حركة طوٌلة، فمن ٌقُُوُل إلى ٌقُول ومن ٌِب

الشاٌب هذا مردود علٌه إذ أتى بتفسٌر ؼٌر دقٌق، ونرد علٌه بؤن افتراض صٌؽة المقاطع 

ْذَهُب : األربعة ال دلٌل علٌه وبخاصة أن نظابها من األفعال لم تؤت بهذه الصٌؽة نحو ٌَ َذَهَب 

َذَهُب  ٌَ فالتسكٌن دلٌله واضح ومستعمل فً اللؽة أما التحرٌك بالمقاطع األربعة فال . ولٌس 

.   مثال علٌه

ونجده لم ٌوفق فً أنه ٌعٌب :"      ورّد أبو أوس الشمسان على فوزي الشاٌب معلقاً، بقوله

 (قال)حٌن ٌقولون إن. على الصرفٌٌن القول بثالثٌة الفعل األجوؾ، وأن ذلك أصل تارٌخً

وقوله ؼٌر صحٌح، فهم ال ٌزعمون أن َقَوَل قد استعمل من قبل، بل هو  (قول)فً األصل 

فرض نظري بنوه على معطٌات وصفٌة وهو تحقق األصل الثالث فً تصارٌؾ مادة الفعل 

.  "األجوؾ

فٌأتً من الماضً معتل العٌن بالواو أو  (ٌفَعل)أما البناء على صٌؽة :(ٌفَعل)الوزن الثالث-

ٌِد :  نحو.(فِعل)الٌاء المكسورتٌن على وزن ٌِب ٌهاب، وعِور ٌعَور، وؼ َخِوَؾ ٌخاؾ، وه

ٌَؾ ٌَه ٌِؾ  د، َه ٌَ فجاء  (ِمتَّ تموُت وِدمت تدومُ )ولم ٌشذ من ذلك شًء إال لفظتان وهما . ٌؽ

. على أنه ٌمكن أن ٌكون هذا من تداخل اللؽات. بضم العٌن (ٌفُعل)مضارعهما على 

      وٌرى القدماء أن األجوؾ مكسور العٌن فً الماضً ٌؤتً مفتوح العٌن فً صٌؽة 

ٌَخاؾ )وأما ٌفَعل من ِخْفُت وِهْبُت فإنك تقول فٌه :" قال أبو عثمان المازنً. المضارع لزاماً 

ٌَهاب وأما ٌفَعل من ِخفت وِهبت فإنه ٌخاؾ :" وقال سٌبوٌه. "ألن َفِعَل ٌلزمه ٌفَعل (و

                                                           
 90ص. م1986، 30من مظاهر المعٌارٌة فً الصرؾ العربً، مجمع اللؽة العربٌة األردنً، العدد: الشاٌب، فوزي 
 . م2016،أبرٌل،30وقفات مع فوزي الشاٌب فً نقده للصرؾ العربً، مجلة الجزٌرة، : الشمسان، أبو أوس إبراهٌم 
 443،ص2والممتع فً التصرٌؾ البن عصفور،ج/ 162دروس التصرٌؾ ، ص: عبد الحمٌد، محمد محً الدٌن:انظر 
 246،ص1المنصؾ،ج: ابن جنً 
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وٌهاب، ألن َفِعل ٌلزمه ٌفَعل وإنما خالفتا ٌزٌد وٌبٌع ألنهما لم تعتال محولتٌن، وإنما اعتلتا 

. "من بنابهما الذي هو لهما فً األصل

ر القدماء التؽٌر الحاصل بؤن االعتالل فً بنٌة الفعل المضارع جاء العتالل البنٌة  ٌَُفسِّ     و

َخاُؾ، : أي إذا كانت حركة المعتل فً صٌؽة المضارع فتحة فً األصل نحو. فً الماضً ٌَ

ٌَُب، تنقل الفتحة من حرؾ العلة إلى الساكن الصحٌح قبله، ثم  وٌَهاب، األصل ٌْخَوُؾ وٌْه

ألفاً لتحركه فً األصل وانفتاح ما قبلها اآلن، فحصل فً - الواو أو الٌاء-ٌُقلَُب حرؾ العلة 

صٌؽة المضارع إعالل بالنقل وبالقلب، وإنما ُحمل إعالل المضارع هنا على إعالل الفعل 

ٌَب:ٌخاؾ وٌهاب)أصل :"ٌقول ابن جنً. الماضً فؤرادوا اإلعالل فنقلوا  (ٌخَوؾ وٌه

ُب ثم قلبوا والواو والٌاء ألفٌن  ٌْ الفتحة إلى الخاء والهاء فصارا فً التقدٌر ٌَخْوُؾ وٌَه

. لتحركهما فً األصل وانفتاح ما قبلهما اآلن، وألنهما قد اعتلتا ضرورة فً خاؾ وهاب

. "هذا هو الذي علٌه حذاق أهل التصرٌؾ

     فإن كانت الٌاء والواو قبلهما فتحة اعتلت وقلبت ألفاً ولم ٌجا من الواوي ٌفِعل بالكسر، 

ْفِعلُ )أما طاح ٌطٌح وتاه ٌتٌه فهما  ٌَ ٌَحِسب من  (َفِعَل  من األجوؾ الواوي، نحو َحِسب 

 ..."الصحٌح

ٌقول .     أما األفعال التً لم تعتل فً المضارع فلعدم اعتاللها فً الماضً نحو َعِوَر ٌعَورُ 

إن لم ٌسكن فً األصل لم ٌسكن فً الفرع أٌضاً فلذا صح العٌن فً َعِوَر :"األستراباذي

ْعَور واستعور وٌستعور، فإذا نقلت الحركات إلى ما قبل الواو والٌاء نظر ٌَ فإن : واْعَور و

وإن كانت كسرة أو ضمة لم ٌمكن قلبهما ألفاً، ... كانت الحركة فتحة قلبت الواو والٌاء ألفاً 

ألن األلؾ ال تلً إال الفتح، فٌبقٌان بحالهما؛ إال الواو التً كانت مكسورة فإنها تقلب ٌاء؛ 

ٌُْقِومُ  ْطِوح وٌقٌم وأصله  ٌَ فعلى هذا . لصٌرورتها ساكنة مكسورا ما قبلها نحو ٌطٌح وأصله 

ٌُقٌم: تقول  ومما ال شك فٌه أن األلؾ ال تؤتً بعد . "ٌخاؾ وٌهاب وٌقوم وٌبٌع وٌطٌح و

فتحة ألنها عبارة عن فتحة طوٌلة، ولكن القدماء درجوا على معاملة أصوات المّد على أنها 

.   بمنزلة الصوامت ُتسبق بحركات من جنسها وهذا ؼٌر صحٌح
                                                           

 342،ص4الكتاب،ج:سٌبوٌه 
 342،ص4الكتاب،ج: سٌبوٌه/64ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
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إذا كان الفعل على وزن فِعل - خالفاً للعادة–     وٌرى الطٌب البكوش أنه ال ٌقع اإلدؼام 

ٌََجاؾ وذلك حتى ال تختلط الصٌؽة بفَعل ٌفَعل . ٌفَعل مثل جِوؾ ٌجَوؾ ٌُقال  . (نال ٌنال)فال 

لذلك ٌقؾ العمل بالقاعدة الصوتٌة اجتناباً لاللتباس والسٌما أن هذه األفعال قلٌلة عدداً 

ٌعنً أنه لم ٌعال - لِلَّْبِس بباب ٌخاؾ:"-وهذا ٌوافق ما ذكره القدماء من قولهم."واستعماالً 

إن الواو والٌاء متحركان : بإعالل ماضٌهما مع أن الماضً أصل المضارع، وذلك بؤن ٌقال

َقام : وما قبلهما فً تقدٌر الفتح بالنظر إلى األصل الذي هو الماضً فٌقلبان ألفا، فٌقال ٌَ

باع وذلك ألنه لو أُِعال اللتبسا بباب ٌخاؾ ٌَ . "و

قال ): والقٌاس فً صوغ المضارع أن ٌؤتً على النحو األتً ٌَ باع)و (قال  ٌَ خاؾ )و (باع 

:  ومن الباب األول والثانً لمخالفة النظام المقطعً وذلك على الصورة اآلتٌة  (ٌَخاؾ

 xawifaخِوؾ  
 ؾ ـَـ/ و ـِـ / خ ـَـ
ص ح / ص ح /ص ح

تتحول الحركة فً المقطع الثانً من كسرة إلى فتحة وفق 
: قانون المماثلة على النحو

 xawafaخَوؾ  
 ؾ ـَـ/ و ـَـ / خ ـَـ
ص ح / ص ح /ص ح

تسقط الواو شبه الحركة لوقوعها بٌن حركتٌن متماثلتٌن 
لتصبح البنٌة 

 xa:faخاؾ  
 ؾ ـَـ/ خ ـَـَـ 

ص ح / ص ح ح 
وعند البناء على صٌؽة المضارع من ٌفَعل ال تؽٌر 

ٌحصل على البنٌة لعدم التعارض بٌن أصوات الصٌؽة 
 (خاؾ ٌخاؾ)وأصوات البناء فٌؤتً المضارع على

 yaxa:fuٌَخاُؾ  
 ؾ ـَـ/ خ ـَـَـ /ي ـَـ 

 ص ح/ ص ح ح /ص ح 
  :بناء الفعل فً صٌغة األمر- 3

    إن التؽٌر الحاصل فً بنٌة الفعل عند تصرٌفه إلى صٌػ األمر هو إعالل بالقلب كما 

ٌِع)أصلهما  (قُم وِبع):ٌرى القدماء نحو ، حصل فٌهما اعالل بالنقل والحذؾ معاً، (اقُوم واب

                                                           
 142البكوش،الطٌب،التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات ،ص 
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حٌث نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحٌح قبلها إعالل بالنقل، فاسُتؽنً عن همزة الوصل، 

وسكنت الواو بعد نقل حركتها فالتقى ساكنان الواو والمٌم، فحذفت الواو وهذا إعالل 

وٌفسرون هذه التؽٌرات بنقل حركة العٌن إلى ما قبلهما فتحّرك، وذهبت همزة . بالحذؾ

ثم سّكنوا اآلخر وحذفوا . الوصل ألنها إنما أُتً بها ألجل الساكن، فزالت بزوال السكون

وعلى هذا القول بعض االعتراض، حٌث تتشكل بنٌة فعل . حرؾ العلة اللتقاء الساكنٌن

ٌقول إلى )األمر من بنٌة الفعل المضارع بحذؾ حرؾ المضارعة، وبذلك ٌتحول بناء الفعل 

:  كما ٌظهر فً التحلٌل الصوتً (قُول

yaqu:lu 
ل ـُـ / ق ـُـُـ / ي ـَـ 

ص ح / ص ح ح / ص ح 
qu:l 

ق ـُـُـ ل 
ص ح ح ص 

. (قُل)فٌتكون البناء من مقطع طوٌل مؽلق والذي تمٌل اللؽة إلى تقصٌره فٌصبح 
qul 

ق ـُـ ل 
ص ح ص 
اختلؾ العلماء رحمهم هللا فً تؤثٌر :"     وفسر ابن ٌعٌش الجزم بحذؾ حرؾ العلة بقوله

إن الجازم حذؾ الضمة المقدرة فً ٌؽزو وٌرمً وٌخشى، وحذؾ : فقال قوم : الجازم 

الواو والٌاء واأللؾ إنما كان لٌنقص لفظ المجزوم عن لفظ المرفوع، وال ٌستوٌا، كما كان 

إن الجازم - :وهو المذهب–وقال قوم . لم ٌضربْ – ٌضرُب : ذلك فً الصحٌح، نحو قولك

حذؾ هذه الحروؾ أنفسها؛ ألنهن وإن كّن من أنفس الكلم، فقد أشبهن الحركات، من حٌث 

.  "أن مخارج هذه الحروؾ هً مخرج الحركات وهن أصول للحركات عندنا

فٌتشكل .     ومن المحدثٌن من ٌرى أن األمر من ٌقوم قُوْم ومن ٌبٌع ِبٌْع ومن ٌخاؾ َخاؾْ 

مقطع طوٌل مقفل من نوع ص ح ح ص، وهو مكروه عربٌاً، ال تجٌزه العربٌة إال فً 

وعلٌه، فإذا ما تشّكل المقطع الطوٌل دون تحقق هذٌن ...الوقؾ وإال فً باب شابَّة وصالً 

الشرطٌن، تعمد العربٌة إلى اختزال الحركة الطوٌلة، فتحول المقطع من طوٌل إلى متوسط، 
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وبذلك فإن .  فتتحول األفعال من قوْم إلى قُْم، ومن بٌع إلى ِبْع، ومن خاؾ إلى َخؾ، وهكذا

ٌُحذؾ كما قال القدماء بل ٌقصر من حركة طوٌلة إلى حركة قصٌرة كما  صوت المد لم 

.  ثبت بالتحلٌل الصوتً

: عند تصرٌفه (الناقص)تغٌرات بنٌة الفعل معتل الالم-  ال اً 

: بنٌة الفعل فً صٌغة الماضً - 1

     المعتل الناقص هو ما انتهى بؤلؾ أو ٌاء أو واو، وألن األلؾ فتحة طوٌلة فهً كما 

ٌرى القدماء ال تقع ضمن الحروؾ األصلٌة بل هً ناتجة عن اعتالل الواو أو الٌاء، وقد ال 

حظ الدارسون أن الناقص الٌابً أكثر عددا من الواوي، بٌنما فً جمٌع الحاالت األخرى 

كان الواوي أكثر، ولعل هذا ٌرجع إلى أن الواو فً آخر الفعل تقٌد من  (المثال واألجوؾ)

تصرؾ الفعل فال ٌمكن أن تسبق إال بفتحة أو ضمة، وخاصة فتحة فً الماضً وضمة فً 

.  وٌؤتً الماضً المجرد معتل اآلخر مفتوح العٌن أو مضمومها أو مكسورها. المضارع

َسُرَو، وإن وقعت :      فإن كانت عٌنه مضمومة،  ووقعت الالم واوا لم تتؽٌر بنٌته، نحو

وفً هذا نوع من المماثلة الصوتٌة بٌن . َنُهوَ : المه ٌاء انقلبت واواً؛ لتطرفها إثر ضمة، نحو

.  حركة العٌن والم الفعل 

، وإن وقعت المه :      وإن كانت عٌنه مكسورة ووقعت الالم ٌاء لم تتؽٌر بنٌته، نحو ًَ بِق

ًَ : واواً انقلبت ٌاء؛ لتطرفها إثر كسرة نحو وفً هذا نوع من المماثلة الصوتٌة بٌن . َرِض

. حركة العٌن والم الفعل

لتحرك كل - واوا كان أصلها أو ٌاء–      وإن كانت عٌنه مفتوحة وجب قلب المه ألفاً 

فالتؽٌر الحاصل على بنٌة الفعل مفتوح العٌن فً .سما ورمى: منهما وانفتاح ما قبله نحو

ًَ تصبح سعى: صٌؽة الماضً تتعلق بتشكل ألؾ المد، نحو والقدماء . َدَعَو تصبح دعا، وَسَع

:" وقال األستراباذي. ٌفسرون هذا التحول بقلب الواو والٌاء ألفا لتطرفهما و انفتاح ما قبلهما

والذي ٌظهر . "اعلم أن الواو والٌاء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وهما المان قلبتا ألفٌن

                                                           
 90ص. م1986، 30من مظاهر المعٌارٌة فً الصرؾ العربً، مجمع اللؽة العربٌة األردنً، العدد: الشاٌب، فوزي 
 156التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات الحدٌث، ص: البكوش، الطٌب 

 174دروس التصرٌؾ، ص: عبد الحمٌد، محً الدٌن 
 157،ص3شرح الشافٌة البن الحاجب، ج: االستراباذي 



67 
 

بل الحذؾ أٌضا حٌث  (القلب)بالتحلٌل الصوتً أن التؽٌر ال ٌقتصر على التحول الصوتً 

:  تطورة الصٌؽة عبر المراحل اآلتٌة

 da<awaَدَعَو 
و ـَـ / ع ـَـ / د ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

تحذؾ واو اللٌن لوقوعها بٌن حركتٌن متماثلتٌن، وتتابع الحركتٌن المتماثلتٌن ٌشكل حركة 
المد 

 :da<aدعا  
ع ـَـَــ / د ـَـ 
ص ح ح / ص ح 

ًَ :     وكذلك األمر فً المعتل الٌابً نحو  sa<ayaسع
ي ـَــ / ع ـَـ / س ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح 

تحذؾ ٌاء اللٌن لوقوعها بٌن حركتٌن متماثلتٌن، وتتابع الحركتٌن المتماثلتٌن ٌشكل حركة 

. (...رمى ، سعى)المد،فتصبح الصٌؽة أخؾ 

 :sa<aسعى 
ع ـَـَ / س ـَـ 

ص ح ح / ص ح 
وخالصة تؽٌرات بنٌة الناقص فً صٌؽة الماضً هً ارتباط المه بحركة العٌن إذ تجانسها 

ضرورة وال تخالفها فإن كانت حركة عٌن الفعل فتحة انقلبت المه ألفا، وإن كانت حركة 

وهذا التؽٌر . عٌنه كسرة انقلبت المه ٌاء، وإن كانت حركة عٌنه ضمة انقلبت المه واوا

الصوتً ٌنسحب على جمٌع الناقص فوق الثالثً، فٌجب فً جمٌعه قلب الالم ألفاً وذلك ألن 

الالم فً جمٌعها متحركة األصل مفتوح ما قبلها؛ فحٌثما وقعت الٌاء أو الواو فً إحدى هذه 

نحو أعطى وأبقى ودارى ونادى واهتدى واقتدى . الصٌػ فلن تقع إال مستوجبة لقلبها ألفاً 

ًَ مثال. وانجلى وتزكى وتعامى واستدعى واستؽشى تحركت : واألصل فً جمٌع ذلك أبق

. الٌاء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فصار أبقى وِقس الباقً

: بنٌة الفعل فً صٌغة المضارع - 2

اعلم أن كل ما :" قال المبرد.     ٌؤتً المضارع مضموم العٌن أو مفتوحها أو مكسورها

كان من هذا على َفَعَل فكان من الواو فإن مجرى بابه ٌفُعل، ال ٌجوز إال ذلك لتسلم الواو، 

فإن . ؼزا ٌؽزو، وعدا ٌعدو، ولها ٌلهو: كما ذكرت لك فً باب ما اعتلت عٌنه وذلك قولك
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رمى : كان من الٌاء كان على ٌفِعل ألن تسلم الٌاء كما ذكرت لك فً باب العٌن وذلك نحو

ٌرمً، وقضى ٌقضً، ومشى ٌمشً، وتعتل الالم فتسكن فً موضع الرفع منهما، كما تقول 

 وٌشٌر علماء ."هذا قاٍض فاعلم، ألن الضمة والكسرة مستثقلتان فً الحروؾ المعتلة

وهذا ال – التصرٌؾ إلى ارتباط الم الفعل بحركة عٌنه فً بنٌة المضارع فإن كانت ضمة 

نحو ٌسرو وٌدعو، وإن كانت - صارت الالم واواً - ٌكون إال فً مضارع الثالثً الواوي

وٌكون ذلك فً مضارع الثالثً الٌابً وفً مضارع الرباعً كله، وفً مضارع – كسرة 

ٌرمً وٌعطً : صارت الالم ٌاء نحو- المبدوء بهمزة الوصل من الخماسً والسداسً

وإن كانت فتحة وٌكون هذا فً مضارع الثالثً من بابً علم وفتح، وفً . وٌنهوي وٌستولً

ٌرضى وٌطؽى وٌتولى : صارت ألفاً نحو– مضارع المبدوء بالتاء الزابدة من الخماسً 

 وٌرى أبو أوس الشمسان أنه ٌمكن تفسٌر كثٌر من التحوالت الصوتٌة فً أبنٌة .وٌتزكى

الكلمات العربٌة من خالل الحركات المزدوجة والمقاطع المكونة لها، نحو إبدال الواو والٌاء 

والصرفٌون ٌعللون ذلك بؤن العلة  (رمى وسعى وعدا)المتطرفتٌن فً الفعل الناقص 

وهذا وصؾ للظاهرة ال تعلٌل لها، والعلة كراهة المقاطع . تحركت بعد فتح فقلبت ألفاً 

القصٌرة المفتوحة وقد حذؾ المقطع وعوض عنه بمطل الحركة كما حدث فً الفعل 

. األجوؾ 

     وتجدر اإلشارة هنا إلى أن المضارع ال ٌنتهً بصوت لٌن، إذ تنقلب أصوات اللٌن إلى 

ًَ ٌرضى – سرَو ٌسرو : مدود، نحو ٌقول الطٌب . مشى ٌمشً– دعا ٌدعو – رض

وتسقط الٌاء فً المضارع المرفوع بٌن كسرة قصٌرة وضمة قصٌرة لتنافر :"البكوش

ًُ : الحركتٌن نالحظ أن الضمة تدؼم فً الكسرة ألن الكسرة هً الحركة . ٌرمً– ٌرم

ٌُّن ذلك بالتحلٌل الصوتً. "(حركة العٌن)األساسٌة  :  وٌمكن تب

 saruwaسرو  
و ـَـ / ر ـُـ / س ـَـ 

ص ح / ص ح / ص ح 

                                                           
 272،ص1المقتضب، ج: المبرد 
 174دروس التصرٌؾ، ص: عبد الحمٌد، محً الدٌن 
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 :yasruٌسرو 
ر ـُـُـ / ي ـَـ س 

ص ح ح / ص ح 
 raḍiyaرضً 

ي ـَـ / ض ـِـ / ر ـَـ  
ص ح / ص ح / ص ح 

 :yarḍaٌرضى  
ض ـَــَـ / ي ـَـ ر 

ص ح ح / ص ح ص 

: بنٌة الفعل فً صٌغة األمر - 3

     الفعل الناقص عند تحول بنابه إلى صٌؽة األمر ٌتعرض لجملة من التؽٌرات الصوتٌة، 

فإن لحق شًء من :"ٌقول المبرد. أهمها تقصٌر صوت المد الذي ٌنتهً به الفعل الناقص

هذه األفعال الجزم فآٌة جزمها حذؾ الحرؾ الساكن، ألن الجزم حذؾ فإذا كان آخر الفعل 

فالقدماء ٌرون أن الفعل . "متحركاً حذفت الحركة وإذا كان ساكناً حذؾ الحرؾ الساكن

. ادُع وارِم وامشِ : الناقص تحذؾ المه فً األمر حٌن ٌبنى على حذؾ حرؾ العلة، نحو

ٌّن ذلك التؽٌر بالتحلٌل الصوتً : وٌمكن تب

:yamšiٌمشً  (المضارع)
ش ـِـِـ / ي ـَـ م 
ص ح ح / ص  ح ص

 imši<امِش  (األمر)
ش ـِـ / إ ـِـ م

ص ح / ص ح  ص

:yad>uٌدعو  (المضارع)
ع ـُــُــ / ي ـَـ د 
ص ح ح / ص ح ص 

 id>u>ادُع   (األمر)
ع ـُـ / إ ـِـ د 

ص ح / ص ح ص 

    والذي ٌظهر من خالل التحلٌل هو تؽٌر بناء الفعل من خالل تقصٌر صوت المد ولٌس 

حذفه بالكلٌة، وٌمكن أن نقبل ما ذكره القدماء وفق ما كان سابدا من تصور على أن واو 

المد تسبق بحركة من جنسها، فالذي ٌرونه هو حذؾ الواو وبقاء هذه الضمة فً 

.   (ٌمشً)ومثله ٌمكن قوله فً الفعل . (ٌدعو)الفعل

 272،ص1المقتضب، ج: المبرد 
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المبحث ال انً 

أ ر أصوات المد واللٌن فً تغٌرات بنٌة الفعل عند إسناده 

     تسند األفعال فً العربٌة إلى ضمابر تتصل ببنٌتها، وهذا االتصال قد ٌإدي إلى 

محظورات صوتٌة تجعل من النطق بصٌػ هذه األفعال المسندة صعباً، أو تإدي إلى تشكل 

مقاطع مرفوضة فً البناء الصوتً لها، ولما كانت صورة الفعل متعددة فمن الطبٌعً أن 

تتعدد صور اإلسناد إلى الضمابر، بل من الطبٌعً أن تتداخل المسابل وتتباٌن فً ثنابٌات 

وبنٌة الفعل المعتل . تحتاج إلى عمق فً النظر وتؤٍن فً الحكم كما ٌصفها سمٌر استٌتٌة 

أكثر عرضة لهذا التؽٌر لتضمنها أصوات المد واللٌن، وإسنادها إلى ضمابر هً أصوات 

مد ولٌن أٌضاً مما ٌخلق إشكاالت صوتٌة دأب القدماء على دراستها ووصفها وتفسٌرها، إال 

أنه ال بد من إعادة النظر فً هذه التؽٌرات البنٌوٌة، من خالل نتابج الدرس اللؽوي الحدٌث، 

.  ومبادئ علم األصوات اللؽوٌة

 ال تتؽٌر بنٌته عند إسناده إلى الضمابر، وذلك ألن هذا (الم ال)الفعل معتل الفاء-أوال     

لو قلبت الفاء لم " التؽٌر ؼٌر متاح كما ٌرى القدماء حٌث ناقشوا ذلك مناقشة فلسفٌة بؤنه

تقلبها إال حرفاً من أحرؾ العلة، إذ هو الؽالب فً هذا النوع، وحرؾ العلة ال ٌكون إال 

والذي نالحظه . "ساكناً، وال ٌمكن االبتداء بالساكن، فال ٌكون حرؾ العلة فً مكان الفاء

فً كالمهم أنهم ٌصرون على أن أصوات العلة هً مجموعة واحدة، وأن هذه األصوات ال 

تكون إال ساكنة، والذي كشفته الدراسات اللؽوٌة الحدٌثة عكس ذلك، فاألصوات التً 

المد الذي هو حركة طوٌلة،  )اصطلح القدماء على تسمٌتها بالعلل، هً مجموعتان مختلفتان

.  (واللٌن الذي هو شبه حركة

فال تؽٌٌر فً بنٌته عند إسناده إلى ضمابر الرفع  (األجوف)أما الفعل معتل العٌن :  انٌاً      

فً صٌػ الماضً والمضارع  (ألؾ االثنٌن، وواو الجماعة، وٌاء المإنثة المخاطبة)الساكنة 

ولكن . (قولً– تقولٌن )، (قولوا- ٌقولون- قالوا)، (قوال- ٌقوالن- قاال):   نحو. واألمر

- نا الفاعلٌن- تاء الفاعل).تظهر التؽٌرات الصوتٌة عند إسناده إلى ضمابر الرفع المتحركة

وٌطرد اإلعالل بالنقل واإلعالل بالحذؾ معاً فً الفعل الماضً األجوؾ عند  (نون النسوة
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. (قُْلنَ – قُْلَنا – قُْلُت )ٌصبح  (قال):، فاألجوؾ الماضً نحوإسناده إلى الضمٌر المتحرك 

: بالمراحل اآلتٌة (قال)وٌصؾ القدماء هذا التؽٌر فً بنٌة الفعل بمرور الفعل 

 

 qa wal tu (تُ + َقَول )األصل - 1

  qa wul tu (َقُوْلتُ )تقلب حركة العٌن ضمة -  2

  qu:l tu (قُْوْلتُ )ثم نقلت حركة العٌن إلى الفاء- 3

 qul tu. (قُْلتُ )ثم حذفت عٌن الفعل - 4

َقَوْلُت )األصل  (قُْلُت،وِبْعتُ ):"     وتفصٌل هذا التؽٌر من وجهة نظر الصرفٌٌن

ٌَْعتُ  . ،فؽٌروا حركة العٌن األصلٌة وهً الفتحة إلى ما ٌجانس عٌن الفعل(وَب

ٌِْعتُ ):فصار وكرهوا أن ٌقروا حركة األصل حٌث اعتلت العٌن،ثم . إعالل بالقلب(َقُوْلُت،وَب

ْعتُ ): فصار.نقلت حركة العٌن إلى فاء الفعل ٌْ عٌن :فالتقى ساكنان.. ، إعالل بالنقل(قُْوْلُت، وِب

وال ٌقدم . "الفعل والمه، فحذفوا العٌن فصار قُْلُت، وِبْعُت وهو إعالل قلب ونقل وحذؾ

القدماء تفسٌراً لهذا التؽٌر فً بنٌة الفعل بل ٌصفون مراحله وخطواته، وٌرى الصرفٌون أن 

، وظل هذا (فِعل وفُعل)تؽٌر حركة الفاء جاءت نتٌجة نقل الفعل من باب فَعل إلى بابً 

الرأي متداوالً عند الصرفٌٌن كالمازنً والمبرد وابن جنً والمٌدانً والزمخشري وابن 

بٌنما نقض االستراباذي هذا الرأي فً شرح الشافٌة، والبن مالك رأي . ٌعٌش وابن عصفور

مفاده أنه ال ٌوجد مبرر لتحوٌل الفعل من باب إلى باب آخر، وإنما تكون الكسرة داللة على 

.  أن عٌنه ٌاء، وتكون الضمة داللة على أن عٌنه واواً 

ٌَع- َقَوَل )      وٌرى القدماء أن صٌؽة الفعل المسند األصلٌة هً  تنقل إلى بابً فُعل  (َب

فإذا قُلت َفَعْلُت من الواو لزمك أن ُتلقً حركة :" ٌقول المبرد. وفِعل للداللة على هذا األصل

ْفَعُل وتسقط حركة الفاء إال أنك تفعل ذلك بعد أن تنقلها من  ٌَ العٌن على الفاء، كما فعلت فً 

َفَعْلت إلى َفُعْلت؛ لتدل الضمة على الواو؛ ألنك لو أقررتها على حالها الستوت ذوات الواو 
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وٌرى المازنً أن الفعل مؤخوذ من الماضً طُول ؼٌر محولة إلى صٌؽة . "وذوات الٌاء

. فاعتلت من َفُعلت ؼٌر محولة. وأما ُطْلُت فهً َفُعْلُت أصلٌ :" جاء فً المنصؾ قوله. أخرى

وَكُرَم . ألن فُعلت ٌجًء منه االسم على َفِعٌل نحو َظُرؾُ . وُطَوال: الدلٌل على ذلك طوٌل

ٌُإَتى علٌه . فهو كرٌم وهذا أكثر من أن 

فاعتلت من َفُعلت ؼٌر محولة ٌرٌد أنها لم تكن فً األصل َطَولُت : قولُه:      قال أبو الفتح

لت إلى َقُومُت بل أصل ُطَوْلُت  ثم ُنِقلت إلى َطُولُت كما تقول إنَّ أصل ًقْمُت َقَوْمُت ثم ُحوِّ

.  "قال ألنهم ٌقولون طوٌل فجرى ذلك مجرى كُرَم فهو كرٌم. َطُوْلتُ 

     أما المحدثون فلهم آراء مختلفة نذكر منها قول الطٌب البكوش الذي ٌرى أنه ال ٌقع 

التمٌٌز بٌن صٌؽة الواوي والٌابً إال فً الصٌػ المبدوءة بمقطع منؽلق، إذ تقلب فتحة الفاء 

.  كسرة فً الٌابً، مثلما تقلب ضمة فً الواوي

     وٌرى سمٌر استٌتٌة أنه عند إسناد الفعل إلى نون النسوة ٌقع إحداثان صوتٌان أولهما 

سقوط الصوت االنزالقً التقرٌبً، وهذا ٌعنً أن المقطع الثانً سٌبدأ بحركة، وهو أمر 

لكنه كان أمراً واقعاً على ألسنة آخرٌن منهم، وما ورد . كان كثٌرون من العرب ٌتجنبونه

وتسقط حركة المقطع األول وهً الفتحة . فً بعض القراءات القرآنٌة خٌر دلٌل على ذلك

.  فٌصبح الفعل المسند إلى نون النسوة فً بنٌته المنطوقة قلَن 

- باعا)عند اإلسناد للضمابر الساكنة ٌصبح(باع):   وكذلك الفعل األجوؾ المعتل بالٌاء نحو

- ِبعتُ )أما عند اإلسناد إلى الضمابر المتحركة ٌصبح. ال تؽٌر ٌطرأ على بنٌة الفعل (باعوا

على وزن َفَعل ثم ( باعَ ")ٌفسره القدماء أن . نجد تؽٌرا فً بنٌة الفعل المقطعٌة (بعنَ – بعنا 

َل َفَعل إلى َفِعَل أي إلى باب علِم، ولّما أسند لضمٌر الرفع متحرك سكنت الم الفعل  ُحوِّ

الم الفعل وعٌنه وهً األلؾ المنقلبة من الٌاء المكسورة، فُحذفت األلؾ ثم : فالتقى ساكنان

لت حركة العٌن وهً الكسرة إلى فاء الفعل فصار .     (ِبْعتُ ): ُحوِّ
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     وٌرى سمٌر استٌتٌة أنه عند إسناد الماضً األجوؾ إلى ضمابر االلتفات ٌسقط 

. الصوت التقرٌبً االنزالقً الخلفً أو األمامً المحصور بٌن حركتٌن فً البنٌة التقدٌرٌة

ٌَل ، فٌسقط هذا الصوت بحسب قانون التقرٌب لكونه  كما فً قَول واألمامً كما فً م

والصوت التقرٌبً ٌقبل أن ٌتحول إلى أي صوت ٌشاإه . تقرٌبٌا محصورا بٌن حركتٌن

ومن الطبٌعً أنه عندما . أبناء اللؽة، كما أنه ٌقبل السقوط إذا كان محصورا بٌن حركتٌن

.  تكون الحركتان فتحتٌن أن تصبحا ألفاً، بعد سقوط الصوت التقرٌبً

     وٌرى الطٌب البكوش رأٌا مقارباً لما ذكره القدماء من نقل الباب للداللة على األصل، 

ٌصبح قالُت ثم تقلب الفتحة - تاء الرفع–فالفعل قال أصله َقَوَل، وعند إسناده إلى الضمٌر 

ضمة للداللة على األصل الواوي، وفً الفعل باع تقلب الفتحة كسرة للداللة على األصل 

.  الٌابً

     وهذا تبسٌط لما جرى على بنٌة الفعل من تؽٌرات، فلم ٌفسر هذا الكالم ما جرى من 

َقاَل )والذي نرجحه أن صٌؽة الفعل المسند هً . تؽٌرات، كما لم ٌفسر القدماء قلب الباب

ٌَع)ولٌس األصل  (وباع . ، وٌدل على ذلك صٌؽة الفعل المسند إلى الضمابر الساكنة(قَول وب

، وعلٌه فإن التؽٌر الصوتً الذي تكشفه البنٌة المقطعٌة على الصورة (قاال- قالوا)نحو

:  اآلتٌة

 qa:l tu (تُ + قال )
ت ـُـ / ق ـَـَ ل 

ص ح / ص ح ح ص 
 qal tu (َقلتُ )تمٌل العربٌة إلى تقصٌر المقطع الطوٌل المؽلق لٌصبح

ت ـُـ / ق ـَـ ل 
ص ح / ص ح ص 

 qul tu (قُلتُ )وتقلبت حركة الفاء ضمة كعالمة تمٌٌزٌة إلى األصل الواوي
ت ـُـ / ق ـُـ ل

ص ح / ص ح ص 
: نجد أنها تتؽٌر بنٌته على الصورة اآلتٌة (باع)وبالنظر إلى البنٌة المقطعٌة للفعل 

 ba:<tu (تُ +باع)
ت ــُـ / ب ـَـَـ ع 

ص ح / ص ح ح ص 
 ba<tu (َبعتُ ) تقصر المقطع الطوٌل المؽلق

ت ـُـ / ب ـَـ ع 
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ص ح / ص ح ص 
 bi<tu (ِبعت)تقلب حركة فاء الفعل كسرة كعالمة تمٌٌزٌة للمعتل الٌابً

ت ـُـ / ب ـِـ ع 
ص ح / ص ح ص 
 

أَبْنُت واْكَتْلُت )تقول  (أباَن واكتاَل واستعاذَ ):نحو. وكذلك فً الفعل المزٌد األجوؾ
. والتؽٌر الحاصل هو تقصٌر صوت المد فً المقطع الطوٌل المؽلق لكراهته (واْسَتَعْذتُ 

: على الصورة اآلتٌة
 aba:ntu< (تُ +أبان)

ت ـُـ / ب ــَــَ ن / أ ـَ 
ص ح / ص ح ح ص / ص ح 
 abantu< (أبنتُ )

ت ـُـ / ب ـَـ ن / أ ـَـ 
ص ح / ص ح ص / ص ح 

 

قوُل )نحو :األجوف المضارع     أما  بٌعُ - ٌَ عند اإلسناد إلى الضمابر الساكنة فال تؽٌر  (ٌَ

ولكن عند إسناده إلى ضمابر . (تقولٌن– ٌقولون – ٌقوالن  )ٌجري على مقاطع بنٌة الكلمة

الرفع المتحركة الممكنة وهً نون النسوة فقط، فإن ما جرى من حذؾ فً الماضً ٌجري 

علٌه حٌث تتضمن البنٌة مقطعاً طوٌالً منؽلقاً وتقصر هذه الحركة فً المقطع المنؽلق 

:                    على الصورة اآلتٌة. ٌقُوْلنَ : ومثله. َتِسْرنَ - َتِسٌْرنَ : لٌصبح الفعل نحو

 yaqu:lna (نَ + ٌقول )
ن ـَ / ق ـُــُ ل/ي ـَ 

ص ح / ص ح ح ص / ص ح 
قُْلنَ )بعد تقصٌر المد تصبح البنٌة ٌَ) yaqulna 

ن ـَـ / ق ـُـ ل/ي ـَـ 
ص ح / ص ح ص / ص ح 

 
تقّصر هذه الحركة الطوٌلة إذا وجدت فً مقطع :"     وٌقول الطٌب البكوش فً حذؾ الواو

وٌمكن أن نقول إن الواو تسقط إذا وجدت فً بداٌة مقطع منؽلق إثر مقطع منؽلق، ...منؽلق

وبداٌة المقطع الثانً تمثل . ألن الحرؾ األخٌر من المقطع السابق ٌمثل ارتخاًء فً النطق
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هما نصفا –توتراً وشدة صاعدة ال تحتملها الواو أو الٌاء ألنهما لٌستا من الحروؾ المحضة 

.  "(حرؾ

عند إسناده إلى ضمٌر الرفع  (ٌهاب)     والفعل المضارع معتل العٌن باأللؾ، نحو 

، ٌجري علٌه ما جرى على المعتل بالواو والٌاء، فٌقصر المقطع -نون النسوة- المتحرك

:  الطوٌل المؽلق على الصورة اآلتٌة 

 yaha:b na (ن+ ٌهاب )
ن ـَـ / هـ  ـَــَـ ب / ي ـَـ 

ص ح / ص ح ح ص / ص ح 
َهْبنَ ) ٌقصر المقطع الطوٌل المؽلق إلى ٌَ)  yahabna 

ن ـَـ / هـ ـَـ ب / ي ــَـ 
ص ح / ص ح ص / ص ح 

 

 عند إسناده إلى الضمٌر المتحرك فٌجري علٌه التؽٌر (الناقص)اآلخر معتل الفعل-       ال ا

تعود األلؾ إلى أصلها الواوي أو الٌابً  (رمى- دعا)فمعتل اآلخر باأللؾ نحو . حسب آخره

تقلب   (أبدى)وإن كان معتل اآلخر باأللؾ فوق الثالثً نحو. (رمٌتُ -دعوتُ )فٌصبحان

، -أي ؼٌر المنقلبة–، وإن كان مختوماً بالواو أو الٌاء ؼٌر معتلة (أبدٌت)األلؾ ٌاء 

ًَ - نُهوَ )نحو تُ - َنُهْوُت )ٌصبح الفعل  (رِض ٌْ .  (َرِض

، عند اتصاله بتاء الفاعل (دعا)     والفعل الناقص المعتل باأللف من أصل واوي م ل 

؛ ألن ألؾ المد -واو لٌن–ونون النسوة ونا الفاعلٌن تعود ألؾ المد فٌه إلى سابق عهدها 

- دعوت ):على النحو اآلتً. ؼٌر أصلٌة، بل ناتجة عن حذؾ صوت اللٌن ومضاعفة الفتح

: (دعونَ - دعونا

 :da<a   (دعا)فالفعل 
ع ـَـَ / د ـَ 
ص ح ح / ص ح 

 da<a: tu  (دعاتُ ) عند إسناده إلى أحد الضمابر تصبح بنٌته
ت ـُـ /ع ـَــَ / د ـَ 
ص ح / ص ح ح / ص ح 

     وهذه الضمابر تستدعً سكون ما قبلها، وهذا ال ٌتؤتى مع األلؾ ألنها حركة طوٌلة، 

، النتفاء علة وقوع الواو متحركة بعد فتح (َدَعوَ )وعلٌه تتم العودة إلى الصٌؽة السابقة وهً 
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إنما قلبت الٌاء :" وهذا ما جاء فً المنصؾ البن جنً. عند إسناد الفعل إلى ضمابر الرفع

ًَ وؼَزَو، فلّما  (رمى وؼزا)والواو ألفاً فً  لتحركهما وانفتاح ما قبلهما، كؤنهما كانا رَم

لم ٌجتمع فً الكلمة ما تنقلب له الالم  (ؼزوت وؼزون، ورمٌت ورمٌن): ُسكَنت فً

.  "فصّحت

     والحقٌقة أن هذا رأي متناقض عندما أعاد الفعلٌن رمى ودعا إلى رمً ودعو، ولكنه لم 

، بل تعامل معهما فً المرحلة النهابٌة بعد إسنادهما إلى  ًَ ٌعد ؼزوت ورمٌت إلى ؼَزَو ورَم

أعنً -ولضعؾ هذه العلة:" قال األستراباذي. الضمابر، وهنا من الطبٌعً أن تكون ساكنة

فً إٌجاب القلب ترد األلؾ إلى أصلها من الواو - تحرك الواو والٌاء وانفتاح ما قبلهما

والٌاء، وٌحتمل تحركهما وانفتاح ما قبلهما إذا أّدى ترك الرد إلى اللبس، فً الفعل كان أو 

:  ،  لتصبح الصٌؽة(واو اللٌن)فتعود شبه الحركة."فً االسم

 da<awtu  (َدَعْوتُ )
ت ـُـ / ع ـَـ و / د ـَـ 
ص ح / ص ح ص / ص ح 

تعود األلؾ إلى أصلها - ألؾ االثنٌن-إلى ضمٌر الرفع الساكن  (دعا)     وعند إسناد الفعل

والتحلٌل الصوتً ٌكشؾ عن توالً . الواوي كما وصؾ القدماء؛ منعاً لاللتقاء الساكنٌن

فٌكون التخلص من المحذور المقطعً بتؽٌر . حركتٌن طوٌلتٌن فً الكلمة ال حرفٌن ساكنٌن

، وذلك للمخالفة بٌن الحركتٌن (واو اللٌن)إلى شبه الحركة  (الفتحة الطوٌلة)المد باأللؾ 

الطوٌلتٌن المتماثلتٌن؛ ألن توالٌهما مرفوض فً نظام مقاطع بنٌة الكلمة العربٌة، وحذؾ 

أحد صوتً المد ٌوقع فً إشكالٌة االلتباس بالمفرد، وعلٌه تقع المخالفة على المد األول ألنه 

. ناتج عن حذؾ سقوط واو اللٌن لوقوعها بٌن حركتٌن متماثلتٌن. صوت مد ؼٌر أصلً

:  على الصورة اآلتٌة

 :da<a: + a (ألؾ االثنٌن+ دعا )
ـَــَـ + ع ــَــَـ / د ـَـ 
 ح ح/ ص ح ح / ص ح 

مقطع مرفوض                                                  

 :da<awa  (َدَعَوا)

و ــَــَـ / ع ــَـ / د ــَـ 
ص ح ح / ص ح / ص ح 

                                                           
 117،ص2ابن جنً، المنصؾ شرح كتاب التصرٌؾ للمازنً،ج 
 110 ص3شرح الشافٌة،ج:االستراباذي 
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 (َدَعوا)     وفً حالة إسناد الفعل إلى واو الجماعة تحذؾ األلؾ، وٌعوض عنها بفتحة 

، وٌرى الصرفٌون أن الم الفعل تحذؾ اللتقاء الساكنٌن، وٌعوض عنها بفتحة (وا+َدَعوَ )

، تحركت الواو وقبلها فتح (َدَعُووا)، وٌرون أن األصل (َدَعوا)تدل على األلؾ المحذوفة 

ٌَْت )أصل رَمْت وَدَعْت ."فقلبت ألفا، ثم حذفت األلؾ منعاً اللتقاء الساكنٌن وثقل نطقهما َرَم

تحركت الواو والٌاء وانفتح ما قبلهما فقلبتا ألفاً، فاجتمع ساكنان األلؾ وتاء  (وَدَعَوتْ 

: أما التحلٌل المقطعً لبناء الفعل ٌكشؾ ما ٌلً. "التؤنٌث الساكنة، فُحذفت األلؾ تخفٌفاً 

 :da<a: u  (وا+دعا )
ـُــُـ / ع ـَـَـ / د ـَـ 
ح ح / ص ح ح/ ص ح 

 :da<awu (َدَعُووا)تعود ألؾ المد المنقلبة عن شبه الحركة إلى ما كانت علٌه 

و ـُــُ / ع ـَـ/ د ـَـ 
ص ح ح /ص ح / ص ح 

 da<aw (َدَعوا)  ثم حذؾ صوت المد من المقطع األخٌر
ع ـَـ و / د ـَـ 
ص ح ص / ص ح 

 (تقوم واو اللٌن بدور واو المد كمورفٌم الجماعة)
     لجؤ القدماء إلى افتراض قلب الواو ألفاً عند إسنادها إلى واو الجماعة لتفسٌر حذفها، 

وذلك بدعوى التقاء الساكنٌن، ولكن التحلٌل المقطعً ٌقدم تفسٌرات أقرب بناء على الحقابق 

وذلك بحذؾ  (و ـُـُ )الصوتٌة، التً تنص على التخلص من الحركة المزدوجة الصاعدة 

وتإدي شبه . الحركة ال شبه الحركة، ألن حذؾ شبه الحركة ٌإدي إلى محظورات مقطعٌة

. (واو الجماعة)دور صوت المد  (واو اللٌن)الحركة 

، بال حذؾ أو (ذهبوا)عند إسناده إلى واو الجماعة ٌصبح  (ذهب):      الفعل الصحٌح، نحو

س ع ـَـَ إلى واو الجماعة فال حذؾ حقٌقٌا قد  (سعى)أما عند إسناد الفعل معتل الالم . تؽٌٌر

وقع وإنما اجتمعت حركتان طوٌلتان وهذا مرفوض مقطعٌاً، فكان التخلص من هذا المحذور 

المقطعً بتقصٌر المد إلى حركتٌن قصٌرتٌن، وبذلك ٌبقى لدٌنا حركتان قصٌرتان متتالٌتان، 

. وذلك أٌضا مرفوض مقطعٌاً، فتلجؤ اللؽة إلى انزٌاح الحركة القصٌرة إلى موضع واو اللٌن

.  سَعوا س ع ـَـ و 

، تحذؾ المه (َدَعت  )تصبح  (َدعا ):      ولكن عند اتصاله بتاء التؤنٌث الساكنة، نحو

اللتقاء الساكنٌن كما ٌرى القدماء، أما البنٌة المقطعٌة تظهر تشكل المقطع الطوٌل المؽلق 

                                                           
 340ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
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وهو مقطع مكروه فً العربٌة فٌقصر، فالذي ٌجري على بنٌة الفعل من تؽٌر ما هو إال 

:  تقصٌر لمقطع المد الطوٌل، على النحو اآلتً

 da<a: t (تْ + َدَعا)
ع ـَـَـ ْت / د ـَـ 
ص ح ح ص / ص ح 

ال إشكالٌة مقطعٌة أو صوتٌة فً الكلمة ولكن العربٌة تمٌل إلى تقصٌر المقطع الطوٌل 
: المؽلق

 da<at (َدَعتْ )

ع ـَـ ت / د ـَـ 
ص ح ص / ص ح 

إذا أسند الفعل المعتل الالم إلى ضمٌر االثنٌن ُردت المه إلى "     وٌرى الصرفٌون أنه 

وفً الفعل . ؼزوا وٌؽزوان واؼزوا: نقول (ؼزا)ففً الفعل. أصلها من الواو أو الٌاء

وذلك ألن األلؾ ُحركت وتحرٌكها ٌإدي إلى ردها إلى . رمٌا وٌرمٌان وارمٌا:نقول(رمى)

.   "أصلها؛ ألنه اجتمع ألفان الم الفعل وألؾ االثنٌن وكالهما ساكن

، وٌرى بعض المحدثٌن أن األلؾ ناتجة (رمى)     المعتل اآلخر باأللف من أصل ٌائً   

عن إدؼام فتحتٌن متتالٌتٌن بعد سقوط شبه الحركة، أي اإلمالة الموجودة فً آخر الفعل 

 ًَ وعند . "رَمى–رمى فتحة طوٌلة ترجع إلى إدؼام الفتحتٌن بعد سقوط الٌاء التً بٌنهما رَم

، (تاء الفاعل ونون النسوة ونا الفاعلٌن)اتصال هذه األفعال الناقصة بالضمابر المتحركة 

ُت )نحو. تعود ألؾ المد إلى سابق عهدها من شبه الحركة ٌْ نا – رم ٌْ ن– رم ٌْ :  (رم

 rama:tu (تُ + رمى )
ت ـُـ / م ـَــَ / ر ـَـ 

ص ح / ص ح ح / ص ح 
 ramaytu (َرَمٌتُ  )

ت ـُـ / م ـَـ ي / ر ـَـ 
ص ح / ص ح ص / ص ح 

قلبت الحركة الطوٌلة إلى شبه حركة 
ا): وكذلك عند اتصاله بؤلؾ االثنٌن تقلب المد إلى شبه الحركة لتصبح ٌَ . (رم

 :rama: + a (ا+ رمى )
ـَـَ + م ـَـَـ / ر ـَـ 

ح ح / ص ح ح/ ص ح 

                                                           
 394،ص1األصول اللؽوٌة المرفوضة فً النحو والصرؾ،دار الرضوان ،عمان،ط: العنبكً،علً عبد هللا حسٌن 
 164التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص:البكوش،الطٌب 
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. نجد توالً حركتٌن طوٌلتٌن وهذا مرفوض؛ بسبب االختالل فً البنٌة المقطعٌة للفعل
. فٌكون التخلص من هذه اإلشكالٌة بالمخالفة بٌن الحركتٌن لتصبح األولى شبه حركة

 :ramaya (ا+ َرَمً)
ي ـَـَـ / م ـَـ / ر ـَـ 

ص ح ح / ص ح / ص ح 
. (َرَموا):  وعند اتصاله بواو الجماعة، نحو

 :rama: + u (وا+َرَمى)

ـُـُـ /  م ـَـَـ  / ر ـَـ 
ص ح ح / ص ح / ص ح 

. نجد توالً حركتٌن طوٌلتٌن وهذا مرفوض؛ بسبب االختالل فً البنٌة المقطعٌة للفعل
واو )فٌكون التخلص من هذه اإلشكالٌة بالمخالفة بٌن الحركتٌن لتصبح األولى شبه حركة

. (اللٌن
 ramaw (َرَموا)

م ـَـ و / ر ـَـ 
ص ح ص / ص ح 

: على الصورة اآلتٌة(َرَمتْ )وكذلك عند اتصاله بتاء التؤنٌث الساكنة نحو 
 rama:t (رمت)

م ـَـَ ت / ر ـَـ 
ص ح ح ص / ص ح 

: تمٌل العربٌة إلى تقصٌر صوت المد فً المقطع الطوٌل المؽلق
 ramat (َرَمتْ )

م ـَـ ت / ر ـَـ 
ص ح ص / ص ح 

 (رمتا)المتصل بتاء التؤنٌث الساكنة إلى ألؾ االثنٌن ٌصبح  (رمى)     وعند إسناد الفعل 

، وٌرى الطٌب البكوش أن سقوط الٌاء بٌن الفتحتٌن القصٌرتٌن فً (رمٌتا)أو  (رماتا)ولٌس 

َتا)هما  ٌَ التً تخرج عن نظام األبنٌة الصرفٌة العربٌة، لذلك  (رماتا)ٌنتج عنه صٌؽة . (رَم

.  وهو رأٌه فً الناقص الواوي  (رمتا)تقصر حركة العٌن فتصبح الصٌؽة المستعملة 

إال أن التحلٌل الصوتً لمقاطع الكلمة ٌثبت أن المقاطع ال تخرج عن نظام أبنٌة العربٌة كما 
 :rama:ta(رماتا) .ذكر الطٌب البكوش

ت ـَـَـ / م ـَـَـ / ر ـَـ 
ص ح ح / ص ح ح / ص ح 

الفعل : والذي نقترحه فً هذا بالبناء أن  التؽٌرات الناتجة عن اإلسناد مرت بمراحل، أولها
عند اتصال تاء التؤنٌث، فٌتولد مقطع طوٌل مؽلق تمٌل اللؽة إلى التخلص منه عبر تقصٌره، 

: لتكون صٌؽته 
تاء التؤنٌث + رمى 

م ـَـ ت / ر ـَـ 

                                                           
 165التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص:البكوش،الطٌب: انظر 
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ص ح ص / ص ح 
: والمرحلة الثانٌة هً إسناده إلى ألؾ االثنٌن مع بقاء تاء التؤنٌث، لتصبح صٌؽته 

ألؾ االثنٌن + تاء التؤنٌث + رمى 
ت ــَــَـ / م ــَـ / ر ـَـ 
ص ح ح / ص ح / ص ح 

 

:  (أبدى)المعتل اآلخر باأللف من فوق ال ال ً نحو     

، ُترّد األلؾ (أبدٌنَ – أبدٌنا - أبدٌتُ ):عند اتصاله بتاء الفاعل ونا الفاعلٌن ونون النسوة، نحو 

ؼزوت ودعوت ): وتقول (أعطٌت واستدعٌت):إلى أصلها كما ٌرى الصرفٌون تقول

.    (وسموت

:  ،  على الصورة اآلتٌة(أبدٌا)وكذلك عند إسناده إلى ألؾ االثنٌن، نحو 

 abda: + tu< (ت+ أبدى)
ت ـُـ + د ـَـَـ / أ ـَـ ب 
 (تُ + أبديْ )

>abday + tu 
ت ـُـ / د ـَـ ي / أ ـَـ ب 
ص ح / ص ح ص / ص ح ص 

، تحذؾ األلؾ وتنوب عنها الفتحة تدل علٌها، (أبَدوا)     وعند اتصاله بواو الجماعة 

:  والبنٌة المقطعٌة توضح تقصٌر المد . (أبَدتْ )وكذلك عند اتصاله بتاء التؤنٌث 

 < :abda: + u  (وا+ أبدى )
ــُــُـ + د ـَــَـ / أ ـَـ ب 
ح ح + ص ح ح / ص ح ص 

باختالل التركٌب المقطعً للكلمة بسبب التقاء حركتٌن طوٌلتٌن تلجؤ اللؽة إلى المخالفة 
 :abdayu<   (وا+أبدي)بٌنهما بشبه المد وهو الٌاء لتصبح 

ي ـُـُ / د ـَـ / أ ـَ ب 
ص ح ح / ص ح / ص ح ص 

ثم حذؾ صوت المد من المقطع األخٌر، وأبدل شبه الحركة الٌاء بشبه الحركة الواو لداللتها 

.  على الجمع وأدابها الصوتً المعادل ألداء الٌاء

 abdaw< (أبدوا)

د ـَـ و / أ ـَـ ب 
ص ح ص / ص ح ص 

                             

                                                           
 174دروس التصرٌؾ،:محً الدٌن،محمد عبد الحمٌد 
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عند اتصاله بتاء الفاعل ونون النسوة  (نهو، سرو): مثل     معتل اآلخر بالواو األصلٌة

، فال تؽٌٌر ٌطرأ على بنٌته، وكذلك عند (َنَهْونَ – َنَهْونا – َنَهْوت )ونا الفاعلٌن، ٌصبح 

أما عند اتصاله بواو الجماعة، فتحذؾ . ال تؽٌر ٌطرأ على بنٌته (َنهوا)اتصاله بؤلؾ االثنٌن 

:  ، على النحو اآلتً(َنُهوا)واو الجماعة والضمة؛ لتصبح الصٌؽة 

 :nahuw u (و+نهو)
و ـُـُـ / هـ ـُـ/ن ـَـ 

ص ح ح / ص ح / ص ح 
وواو الفعل وهً /  الضمة التً بعد الهاء)فاجتمع ثالثة أصوات متماثلة فً المخرج وهً 

، مما ٌسبب ثقالً، فتسقط واو الفعل لكونها (وواو الجماعة وهً ضمة طوٌلة/ واو لٌن
: صوت لٌن وقعت بٌن حركتٌن متماثلتٌن، وٌتضح ذلك بالتحلٌل الصوتً

 nahuw u  :(َنُهوا)

هـ ـُــُـ / ن ـَـ 
ص ح ح / ص ح 

(:  رضً )معتل اآلخر بالٌاء األصلٌة م ل 

، (رضٌنَ – رضٌنا - رضٌتُ )    عند اتصاله بتاء الفاعل ونون النسوة ونا الفاعلٌن، نحو

، فتلجؤ اللؽة إلى المخالفة بٌن (ــِـً)ٌتكون المزدوج الهابط المرفوض فً اللؽة العربٌة وهو 

، والتعوٌض عنها بمد الحركة، وهذا التؽٌر (الٌاء)هذٌن المتماثلٌن بحذؾ شبه الحركة 

الصوتً ٌمكن اعتباره نوع من المماثلة المتقدمة الكاملة بٌن الحركة وشبه الحركة، لتصبح 

ونرجح المماثلة ألنها ال تستدعً أكثر من تؽٌر  (رضٌن– رضٌنا – رضٌت )الصٌؽة 

واحد كما المخالفة التً تستدعً تؽٌرٌن الحذؾ وإشباع المد، كذلك الطبٌعة الصوتٌة 

. لصوت ٌاء اللٌن القرٌبة مخرجاً من الكسرة، فانزٌاحها نحو مخرج الكسرة لٌس ببعٌد

:  وذلك على الصورة اآلتٌة

( ًَ  raḍiya + na (نَ + َرِض
ن ـَـ + ي ـَـ / ض ـِـ / ر ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح / ص ح 

ًْ )فٌتم بناء الفعل على السكون   raḍiyna (نَ +َرِق

ن ـَـ / ض ـِـ  ي / ر ـَـ 
ص ح / ص ح ص / ص ح 

 (الٌاء)     ٌرى فوزي الشاٌب أن اللؽة تلجؤ إلى التخلص من الم الفعل، وهو شبه الحركة

تشكل بنٌة الكلمة من أربعة مقاطع قصٌرة وهو مرفوض فً العربٌة، : لسببٌن، األول

                                                           
 . أي َشُرؾَ : أي عقل، َسُرَو الرجل: َنُهَو الرجل 
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بناء الفعل على السكون ٌشكل المزدوج الحركً المرفوض مما ٌوجب التخلص من : والثانً

وقد أشار القدماء إلى مثل هذه التؽٌرات إذ تنبهوا . شبه الحركة، فٌماثل شبه الحركة ما قبله

.  إلى عدم جواز مجًء ٌاء ساكنة بعد كسر أو واو ساكنة بعد ضم

لكن عند اتصاله بواو . ال تؽٌر ٌطرأ على بنٌته (رضٌا)     وعند اتصاله بؤلؾ االثنٌن 

وٌفسرون هذا . فٌقع فٌه إعالل بالنقل والحذؾ كما ٌصؾ القدماء (رُضوا)الجماعة ٌصبح 

ٌُقال َرُضوا كما :"التحول بحذؾ الٌاء والكسرة السابقة لها، ٌقول ابن جنً إنما كان ٌجب أن 

ٌُوا فُحذفت الضمة من الٌاء، وُنقلت إلى . (َعُموا وَصُموا):قال تعالى ٌُوا وعِم وأصلهما َرِض

ما قبلها، فالتقت الٌاء والواو وكالهما ساكن فُحذفت الٌاء، اللتقاء الساكنٌن، وكانت أحق 

وأٌضا فإن الواو عالمة الجمع . بالحذؾ ألنها كما أُعلت باإلسكان كذا أُعلت بالحذؾ

.  "والضمٌر، والٌاء لٌست عالمة، فكانت أحق بالحذؾ

:  والذي ٌظهر بالتحلٌل الصوتً لبنٌة الفعل تفسر تؽٌراتها على الصورة اآلتٌة

 :raḍiyu (وا+ َرِضً )
ي  ـُــُـ / ض ـِـ / ر ـَـ 
ص ح  ح / ص ح / ص ح 

تقلب الكسرة التً هً صوت أمامً علوي إلى ضمة لصعوبة النطق بكسرة بعدها واو 
ٌُوا). وهً مماثلة متقدمة كاملة ؼٌر مباشرة  (رُض

ي ـُـُـ / ض ـُـ / ر ـِـ 
ص ح ح / ص ح / ص ح 

:                       لوقوعها بٌن حركتٌن متماثلتٌن، لتصبح الصٌؽة- ٌاء اللٌن-فتسقط الواو شبه الحركة
 :raḍu (َرُضوا)

ض ـُـُـ / ر ـَـ 
ص ح ح / ص ح 

ٌُسكِّن الضاد، وٌثبت الٌاء؛ ألنه لم ٌلتق :"     وذكر المازنً أن بعض العرب ٌقول ٌُوا ف َرْض

ٌُوا لالستخفاؾ جرت الٌاء لسكون ما : "وقال ابن جنً. "ساكنان فلما سكنت الضاد فً َرْض

. -"وإن كانت الكسرة قد زالت من قبلها - قبلها مجرى الصحٌح فؤُقرت، ولم ترّد إلى الواو 

 

                                                           
 409أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة العربٌة، ص: الشاٌب،فوزي 
 350،ص2الخصابص ج: ابن جنً/ 48،ص1معانً القرآن ج:األخفش / 195 ص4سٌبوٌه ج:انظر 
 126،ص2ابن جنً، المنصؾ شرح كتاب التصرٌؾ للمازنً،ج 
 126،ص2المنصؾ،ج: ابن جنً 

 126،ص2المرجع السابق،ج 
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:  الفعل المضارع-  

ٌُسند الفعل المضارع واألمر إلى كل هذه الضمابر ما عدا  ، (نا الفاعلٌن)و (تاء الفاعل)     

، (ٌقُضون- ٌدُعون ):نحو. فإذا أسند إلى واو الجماعة تحذؾ المه أكانت ٌاء أم واوا

ٌُون- ٌدعُوون )وأصلهما  اسُتثقلت الضمة فً "، وٌفسر الصرفٌون هذا التحول أنه (ٌقض

ٌُون:التقى ساكنان فُحذفت الم الفعل. الواو والٌاء َفُحِذَفت ْسِر ٌَ . الواو من ٌْؽُزُوون والٌاء من 

قلبت الكسرة فً راء ٌسِرْون ضمة؛ لمناسبة واو الجماعة وخوفاً من قلب الواو الساكنة التً 

ْفُعون. بعدها ٌاء ٌَ ْؽُزون على وزن  ٌَ ْسُرون و ٌَ وبالتحلٌل الصوتً نجد أن التؽٌرات . "فصار 

:  الصوتٌة جرت على صورة أٌسر مما فسره القدماء، على النحو اآلتً

 yad<u: u:na (ون+ٌَدعو)
ن ـَـ /ــُــُـ / ع ـُـُـ / ي ـَـ د 
ح ح ص ح / ص ح ح / ص ح ص 

الم الفعل ضمة طوٌلة وواو الجمع ضمة طوٌلة أٌضا وهذا ال ٌستقٌم فً نظام مقاطع بناء 
: الكلمة العربٌة، فتحذؾ الم الفعل لتصبح

 yad<u:na (ٌدعون)

ن ـَـ / ع ـُـُـ / ي ـَـ د 
ص ح / ص ح ح / ص ح 

.      وٌرى الطٌب البكوش أن الحركة الطوٌلة دابما تتؽلب على القصٌرة فتدؼم فٌها

وإذا كانت الضمة الطوٌلة مسبوقة بفتحة فإن سقوط . (ٌرمون– ٌرمٌون – ٌرمً ):نحو

ٌُوا ): نحو (ــَـ و)الٌاء بٌنهما ٌنتج عنه حركة مزدوجة ٌُون )و (َرَموا – رَم  (ٌْسَعونَ – ٌسَع

ٌٌِن ):نحو. وكذلك الكسرة الطوٌلة المسبوقة بفتحة نَ – أنت تْسَع ٌْ .  "(أنت تْسَع

:       أما المعتل بالٌاء عند إسناده إلى واو الجماعة نحو

 yamšiyu:na  (ون+ٌمشً)
ـُـُـ ن ـَـ / ي ـُـ / ش ـِ / ي ـَـ م 

ح ح ص ح / ص ح / ص ح / ص ح ص 
فتحذؾ الضمة من الٌاء الم الفعل التصاله بواو الجماعة قٌاسا على الفعل الصحٌح اآلخر، 

: فتقلب الٌاء  شبه الحركة كسرة لتماثل الحركة التً قبلها، فتصبح الصٌؽة
 yamši:u:na (ون + ٌمِشً )

ن ـَ / ـُـُـ / ش ـِـِـ / ي ـَـ م 
ص ح / ح ح / ص ح ح / ص ح ص 

                                                           
 345ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
 165التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص:البكوش،الطٌب: انظر 
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التقت حركتان طوٌلتان هما الكسرة الطوٌلة والضمة الطوٌلة؛ فحذفت األولى النها الم الفعل 
: فتصبح الصٌؽة. والٌمكن االستؽناء عن الواو النها مورفٌم الجمع

 yamšu:na (ٌمشون)
ن ـَـ / ش ـُـُـ / ي ـَـ م 
ص ح / ص  ح ح / ص ح ص 

     أما إن كان الفعل المسند إلى واو الجماعة معتل اآلخر باأللؾ، فإنه ٌمر بمراحل كما 

ٌُون – ٌسعى ون )ٌرى القدماء وهً  ، أي أن الم المضارع الناقص تحذؾ (ٌسُعون – ٌسع

إذا أُسند إلى واو الجماعة، وبقً ما قبل األلؾ مفتوحاً داللة على أن الحرؾ المحذوؾ 

ٌَرَضْوَن : مثل قولهم. األلؾ َتَزَكوَن وأصل  ٌَ َتَناَجْوَن و ٌَ ْخَشْوَن و ٌَ ْرَضْوَن و ٌُون )ٌَ  (ٌَرَض

إن : قُلَِبْت الٌاء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم ُحذفت األلؾ اللتقاء الساكنٌن ، قال الرضً

ٌُردّ  ولكن التحلٌل الصوتً لبنٌة الفعل تثبت . "لم ٌإدِّ حذؾ األلؾ للساكنٌن إلى اللبس لم 

:  تؽٌرات أخرى 

 yas<a:u:na (ون+ ٌسعى )

ن ـَـ / ـُــُ / ع ـَـَـ / ي ـَـ س 
ص ح / ح ح / ص ح ح / ص ح ص 

تعود شبه الحركة إلى سابق عهدها النتفاء العلة المسببة لتحولها إلى حركة وهً الٌاء التً 
: تحولت إلى فتحة لتماثل الحركة التً قبلها، فتصبح الصٌؽة 

ٌُون) ْسَع ٌَ) yas<ayu:na 

ن ـَـ / ي ـُـُـ / ع ـَـ / ي ـَـ س 
ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص 

     وبذلك  ٌتم التخلص من اإلشكالٌة المقطعٌة، بالتؽٌر الواقع فً صوتً المد، وٌمكن 

، وتمٌل اللؽة إلى حذؾ شبه (ي ــُـُـ)ولكن ٌتشكل لدٌنا حركة مزدوجة طوٌلة صاعدة 

الحركة، فتوالت حركتان هما الفتحة القصٌرة والضمة الطوٌلة، وهذا مرفوض فتوجب 

التخلص من إحدٌهما، وال ٌمكن التخلص من الفتحة خشٌة الوقوع فً لبس مع ما أصله واو 

.  أو ٌاء

تتوالى  (ون+ٌسعى)ففً.      والذي نراه أن التؽٌر الحاصل مر بمراحل أقل وأٌسر نطقٌاً 

فتحة )، فكان التقصٌر أوالً لصوتً المد إلى -وهو مرفوض مقطعٌاً - حركتان طوٌلتان 

(. ٌسَعون)لتصبح . ، وبقٌت الفتحة على حالها بٌنما انزاحت الضمة نحو الواو اللٌنة(وضمة

.     ومن المالحظ أن واو اللٌن تحل مكان واو المد فً الوظٌفة الصرفٌة للداللة على الجمع

                                                           
دروس /110ص3شرح الشافٌة/341ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 

 176التصرٌؾ 
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إلى ألؾ االثنٌن  (ٌقضً– ٌدعو ):      وإذا أسند الفعل معتل اآلخر بالواو أو الٌاء نحو

، وقد ال ٌظهر علٌه التؽٌر كما ٌرى القدماء، ولكن (ٌقضٌان– ٌدعوان )تصبح بنٌة الفعل 

:         التحلٌل الصوتً لبنٌة الكلمة تظهر تحوالً ومخالفة بٌن أصوت الحركات الطوٌلة، نحو

 yad<u:a:ni (ان + ٌدعو )

ن ـِـ / ـَـَـ / ع ـُـُـ / ي ـَـ د 
ص ح / ح ح / ص ح ح / ص ح ص 

تولت حركتان طوٌلتان فً البناء المقطعً للفعل وهذا مرفوض فً اللؽة العربٌة، فكان 
وهذا كثٌر فً اللؽة  (واو الجماعة)مكان الضمة الطوٌلة  (الواو)الحل باستخدام شبه الحركة 

 .
 yad<uwa:ni(ٌدعوان)

ن ـِـ / و ـَـَـ / ع ـُـ / ي ـَـ د
ص ح / ص ح ح  / ص ح / ص ح ص 

فٌرى الصرفٌون فٌه قلب األلؾ ٌاء  (ٌسعٌان– ٌسعى  ): أما الفعل معتل اآلخر باأللؾ نحو
: منعا اللتقاء الساكنٌن، والتحلٌل الصوتً ٌظهر ما ٌلً

 yas<a:a:ni (ان + ٌسعى )
ن ـِـ / ـَـَـ / ع ـَـَـ / ي ـَـ س 

ص ح / ح ح  / ص ح ح / ص ح ص 
     ٌظهر بالنظرة السطحٌة أنه قلبت الم الفعل ٌاء، ولكن التحلٌل الصوتً بكشؾ عن تؽٌر 

من نوع آخر وهو مخالفة الحركات المتماثلة من خالل تحول الحركة الطوٌلة إلى شبه 

بدخول ألؾ التثنٌة تتابعت الحركات الطوٌلة المتماثلة، : " وٌرى زٌد القرالة أنه.  حركة

تحولت الفتحة الطوٌلة إلى الٌاء شبه الحركة عندما تلتها الفتحة الطوٌلة التً تمثل مورفٌم 

التثنٌة، وذلك لعدم جواز توالً الحركات، وكذلك ٌرضى تتحول إلى ٌرضٌان بدال 

والمخالفة فً مثل هذه  (ٌنهى ان)وكذلك ٌنهى تتحول إلى ٌنهٌان بدال من  (ٌرضى ان)من

.  "األمثلة مخالفة مباشرة؛ ألن األصوات التً وقعن فٌها المخالفة ال ٌفصل بٌنها بؤي صوت

 تحذؾ المه، كما ٌاء المؤن ة المخاطبة     والمضارع المعتل بالواو أو الٌاء المسند إلى 

فٌرى . ٌرى القدماء وٌفسرون هذا الحذؾ بالثقل الناتج عن الكسرة والتقاء الساكنٌن

ٌٌِن. َتْدِعٌن ٌا ِهْنُد وَتْرِمٌن" الصرفٌون أن اسُتثقلت الكسرة التً فً . األصل تْدُعِوٌَن وَتْرِم

، (الواو)والتقى ساكنان الم الكلمة وٌاء المإنثة المخاطبة، فحذفت الم األولى . الواو فُحذفت

                                                           
 96الحركات فً اللؽة العربٌة، ص: القرالة،زٌد خلٌل 
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َن ثم قلبت الضمة كسرة لمناسبة ٌاء المخاطبة ٌْ : وحذفت الالم من الثانٌة ،فصار. فصار تْدُع

:  ولكن التحلٌل الصوتً لمقاطع الكلمة ٌكشؾ عما ٌلً. "َتْفِعٌن: َتْدِعٌن وَتْرِمٌن على وزن

 tad<uwi:na (ٌن+تدعو)

ن ـَـ / و ـِـِـ / ع ـُ / ت ـَـ د 
ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص 

تتشكل فً المقطع الثالث حركة مزدوجة صاعدة، وتمٌل العربٌة إلى التخلص من هذا النمط 

، مما ٌإدي إلى توالً حركتٌن هما من المزدوج الحركً لثقله وذلك بحذؾ شبه الحركة

الضمة والكسرة الطوٌلة، وهذا مرفوض فً العربٌة فٌتم حذؾ إحدى الحركتٌن وال ٌمكن 
. حذؾ الكسرة الطوٌلة؛ ألنها مورفٌم المإنث المخاطب

 tad<i:na (َتْدِعٌن)

ن ـَـ / ع ـِـِـ / ت ـَـ د 
ص ح / ص ح ح / ص ح ص 

 (ٌن+ تسعى )     أما المضارع الناقص باأللؾ عند اتصاله بٌاء المإنثة المخاطبة نحو 

تحذؾ األلؾ وٌفتح ما قبل الٌاء داللة على أن المحذوؾ هو األلؾ كما ٌرى الصرفٌون 

:  ولكن التحلٌل الصوتً ٌثبت أن التؽٌر الحاصل على الصورة اآلٌة

 tas<a:i:na (ٌن+َتْسَعى)

ن ـَـ /  ـِـِـ / ع ـَـَـ / ت ـَـ س 
ص ح /  ح ح / ص ح ح / ص ح ص 

توالت حركتان طوٌلتان وهذا مرفوض فً العربٌة ألن الحركات ال تتوالى، وتعود الٌاء شبه 
: الحركة إلى سابق عهدها ألنها لم تعد متطرفة، لتصبح الكلمة

ٌٌِن)  tas<ayi:na (تسع

ن ـَـ / ي ـِـِـ / ع ـَـ / ت ـَـ س 
ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ص

ٌتشكل المقطع الثالث من حركة مزدوجة صاعدة تمٌل اللؽة إلى التخلص منها بحذؾ شبه 

الحركة ولكن هذا ٌوقع فً مشكلة مقطعٌة هً توالً حركتٌن، فتعمد اللؽة إلى حذؾ 

ولم تحذؾ الفتحة  . الحركة الطوٌلة واالكتفاء بٌاء شبه الحركة ألداء دورها

ن) ٌْ  tas<ayna (َتْسَع

ن ـَـ / ع ـَـ ي / ت ـَـ س 
ص ح / ص ح  ص / ص ح ص 

: تغٌرات بنٌة فعل األمر الناقص عند إسناده- 

     ٌشتق فعل األمر من الفعل المضارع ولكن عند إسناده إلى الضمابر الساكنة كؤلؾ 

االثنٌن أو نون النسوة ٌجعله أقرب إلى الصحٌح منه إلى المعتل وبخاصة إذا كانت المه 
                                                           

 346ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
 408أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة العربٌة، ص: الشاٌب،فوزي: انظر 
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ادُع ):، وإذا أسند فعل األمر الناقص إلى واو الجماعة نحوواواً أو ٌاًء فً عدم سقوطهما

تحذؾ الم األمر الناقص واوا كانت أو ٌاء إذا أسند إلى واو الجماعة ( وا+امشِ  )(وا+

حذفت الضمة من الالم لثقلها فحذفت الالم نفسها، ثم قلبت الكسرة فً ... وٌضم ما قبلها

 ..."الفعل المكسور العٌن ضمة لمناسبة واو الجماعة

األلؾ - فتحذؾ الم األمر الناقص  (وا+ اسَع ):     أما فعل األمر المعتل األخر باأللؾ نحو

إذا أُسند إلى واو الجماعة وتبقى الفتحة فً عٌن الفعل لتكون دلٌال على حذؾ األلؾ، - 

ٌُوا تحركت الواو والٌاء فٌهما وكان ما قبلهما : اْرَضوا واْخَشوا، األصل: ٌقال اْرَضُووا واْخَش

األلؾ وواو الجماعة فُحذفت األلؾ وَبقٌت الفتحة فً عٌن : مفتوحاً فقلبتا ألفاً، فالتقى ساكنان

وبالتحلٌل الصوتً ٌظهر لنا أن التحول الصوتً ناتج . "الفعل لتكون دلٌال على المحذوؾ

، وهذا مرفوض مقطعٌاً فً (واو الجماعة)عن توالً حركتٌن هما الفتحة والضمة الطوٌلة 

واو )إلى شبه الحركة  (واو الجماعة)اللؽة العربٌة، فكان اللجوء إلى تحول الحركة الطوٌلة 

: وذلك عبر المراحل اآلتٌة. ، والتً تإدي الداللة المورفٌمٌة ذاتها(اللٌن

 :is<a u< (وا+اسعَ )
ـُـُـ / ع ـَـ / ا ـِ س 
 ح ح/ ص ح / ص ح ص 

مقطع مرفوض                                  

 is<aw< (اسَعوا)لتصبح الصٌؽة 

ع ـَـ و / ا ـِـ س 
ص ح ص / ص ح 

اؼز، ارم، واسع، واؼزوا، : األمر كالمضارع المجزوم، فتقول:إذا أسند إلى ألف اال نٌن

 وعند إسناد فعل األمر الناقص إلى الضمٌر البارز بنوعٌه ألؾ االثنٌن أو "وارمٌا، واسعٌا

وبالتحلٌل الصوتً . "نون النسوة تبقى المه إذا كانت ٌاء أو واوا، وتقلب ٌاء إذا كانت ألفاً 

:  نجد أن

 :id<u a<(ا+ادعُ )
ـَـَـ / ع ـُـ / ا ـِـ د 
ح ح /  ص ح / ص ح ص 

                                                           
 157م،ص1،1987تصرٌؾ األفعال، دار المورد،بٌروت،ط: أحمد محمد:الشٌخ 

 347ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
 342ص. المرجع السابق 
 63، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، صشذا العرؾ فً فن الصرؾ:الحمالوي،أحمد 

 157، ص1، ط1987تصرٌؾ األفعال ، دار المورد ، بٌروت ، : الشٌخ، أحمد محمد 
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تظهر مشكلة مقطعٌة لتوالً حركتٌن مما ٌوجب الفصل بٌنهما وٌكون ذلك بعودة الجزء 

.  لكن بصورة شبه الحركة لتمكٌن النطق (ادُعو)المحذوؾ من الفعل 

 :id<u wu< (ادُعَوا)

و ـَـَـ / ع ـُـ / ا ـِـ د 
ص ح ح / ص ح / ص ح ص 

: وكذلك األمر فً الفعل المعتل بالٌاء عند إسناده إلى ألؾ االثنٌن 
 :imši a<    (ا+امشِ )

 (ا + امشً )
 (امشٌا)

: وإذا كان الفعل معتال باأللؾ فإن ٌاء شبه الحركة تعود لتمكٌن النطق على الصورة اآلتٌة
 :is<a: a<(ا+اسعَ )

 (ا+ اسعى )
ـَـَـ / ع ــَـَـ / ا ـِـ س 
ح ح / ص ح ح / ص ح ص 

توالت حركتان طوٌلتان وهذا مرفوض  مقطعٌا فً اللؽة العربٌة مما ٌستدعً حذؾ 
: ، لتصبح الصٌؽة (الٌاء)إحداهما أو مخالفتها ألختها باستخدام شبه الحركة 

 :is<aya<(اسعٌا)

ي ـَـَـ / ع ــَـ / ا ـِـ س 
ص ح ح / ص ح / ص ح ص 

 
:  إلى ٌاء المؤن ة المخاطبة  المسند 

     عند إسناد األمر إل ٌاء المإنثة المخاطبة تسقط المه واوا أو ٌاء أو ألفاً، وتضبط ما قبل 

والتحلٌل . ادعً، وامشً، واسَعً: نحو. األلؾ مفتوحاً للداللة على الحرؾ المحذوؾ

ٌاء المإنثة )الصوتً ٌكشؾ عن التقاء حركتٌن طوٌلتٌن الم الفعل والضمٌر الحركً 

، وهذا مرفوض فً بناء النظام المقطعً للؽة العربٌة، وٌكون التخلص منه (المخاطبة

- كما ٌرى الصرفٌون-، إال أن المعتل اآلخر باأللؾ(امِشً) (ادِعً)بحذؾ الحركة األولى 

ُتحذؾ المه إذا أسند إلى ٌاء المإنثة المخاطبة، وتبقى الفتحة التً قبل األلؾ المحذوفة لتدل 

ٌُقال ، إال أن "ارَضً واْخَشً، وقد جرى الحذؾ هنا كما جرى فً الفقرة السابقة: علٌها، 

:  التحلٌل المقطعً ٌكشؾ ما ٌلً، نحو

 :is<a: a<(ي+ اسعى )

ـِـِ / ع ـَـَـ / ا ـِـ س 

                                                           
 157، ص1، ط1987تصرٌؾ األفعال ، دار المورد ، بٌروت ، : الشٌخ، أحمد محمد 
 342ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
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ح ح / ص ح ح / ص ح ص 
التقت حركتان طوٌلتان وهذا مرفوض فً النظام المقطعً للؽة العربٌة، فتقلب الحركة 

: ٌاء لٌن شبه الحركة لتصبح الصٌؽة (ٌاء المإنثة المخاطبة)الطوٌلة الثانٌة 
 is<a:y<(اسعى ي)

ع ـَـَـ ي / ا ـِـ س 
ص ح ح ص / ص ح ص 

. تمٌل العربٌة إلى تقصٌر المقطع الطوٌل المؽلق بتقصٌر الحركة الطوٌلة
 is<ay<(اسَعً)

ع ـَـ ي / ا ـِـ س 
ص ح  ص / ص ح ص 

 

:  إذا أسند إلى نون النسوة 

، ؼٌر (ادعُ )نحو.     عند إسناد األمر الناقص المعتل بالواو إلى نون النسوة ال تتؽٌر بنٌته

أن المد ال ٌقصر بل ٌبقى على صٌؽته من المضارع، ولعل ذلك ٌرجع لسبب نطقً، حٌث 

بعد حركة الضمة القصٌرة، وذلك لعلة - مورفٌم النسوة-ٌصعب النطق بالنون المفتوحة

مخرجٌة، فصوت النون المتحركة الدالة النساء تستدعً سكون ما قبلها، وهذا ٌلفت االنتباه 

إلى تعامل اللؽة مع المدود كؤصوات ساكنة فً هذه الحالة فقط، كما نفهم من المثال أٌضاً أن 

تقصٌر المد  سٌجبر الهواء على الوقوؾ واالنطالق مرة أخرى، مما ٌجعلها تختلط بالنون 

. (امشٌنَ )نحو .وكذلك األمر مع المعتل اآلخر بالٌاء. المشددة

:     أما المعتل األخر باأللؾ نحو

 is<a: na<   (نَ +اسعى)

ن ـَـ / ع ـَـَـ / ا ـِـ س 
ص ح  / ص ح ح/ ص ح ص 

مقطع النبر         

   المقطع الثانً ٌتضمن النبر، وحال بقابه على حاله تختلط داللته مع داللة المجرد من نون 

النسوة، فٌكون التؽٌر وفق قانون المخالفة ولكن لٌس بقلب صوت المد إلى ٌاء اللٌن، بل 

ٌاء )بالمخالفة بٌن جزأي الحركة الطوٌلة باالعتماد على الحركة المزدوجة من خالل  

.  (اللٌن

 is<a: na<   (نَ +اسعى)

ن ـَـ / ع ــَـ ي / ا ـِـ س 
ص ح / ص ح ص / ص ح ص 
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المبحث ال الث 

أ ر أصوات المد واللٌن فً بنٌة الفعل عند توكٌده 

د األفعال فً اللؽة العربٌة بعدد من المإكدات السوابق التً تسبق الفعل ومن هذه       تإكَّ

التً تكون  (نون التوكٌد)، وكذلك وصل بعض اللواحق بها كـ(الم التوكٌد)و (قد)المإكدات 

ٌقول .وٌفرق القدماء بٌن النون من حٌث الصوت والمعنى. ثقٌلة أحٌاناً وخفٌفة أحٌاناً أخرى

اعلم أن كل شًء دخلته الخفٌفة فقد تدخله الثقٌلة، كما أن كل شًء تدخله الثقٌلة :"سٌبوٌه

وزعم الخلٌل أنها توكٌد كما التً تكون فصالً، فإذا أنت جبت بالخفٌفة فؤنت . تدخله الخفٌفة

. "مإكد، وإذا جبت بالثقٌلة فؤنت أشد توكٌدً 

      وذكر عبد الصبور شاهٌن أن التوكٌد بالنون المشددة هو نمط خاص باللؽة العربٌة لم 

وٌشٌر أحمد . وإن عرؾ بعضها أنماطاً أخرى. تعرفه أٌة لؽة من اللؽات السامٌة الموجودة

. كشك إلى وجود تشابه بٌن نون التوكٌد الخفٌفة المختصة بالفعل، والتنوٌن المختص باالسم

: وقد اجتمعتا فً قوله تعالى. وٌالحظ ورود النون الخفٌفة فً الشعر أكثر من النثر

ٌُْسَجَننَّ ولٌَُكوَنْن من الصاؼرٌن"  :  وفً قول األعشى مادحاً النبً . "لَ

 َفإٌاَك والَمٌتاِت ال َتقَرَبنَّها                وال َتؤُخَذْن َسهماً َحدٌَداً لَتْصفدا

والفعل الماضً ال ٌإكد بنون التوكٌد مطلقاً، ألن نون التوكٌد للحث والحض، وذلك - 

ٌصلح للمستقبل، وال ٌصلح للماضً، وما ورد من ذلك شاذ، وخّرجوه على أن الفعل ماض 

: فً اللفظ مستقبل فً المعنى، فً نحو قول الشاعر

داَمنَّ َسعُدك لو َرِحْمِت متٌماً            لوالِك لم ٌُك للصبابة جانحاً 

.  "اجَتِهَدنَّ وَحاِفَظنَّ على وقتك: نحو. وفعل األمر جابز التوكٌد دون شرط- 

،فٌكون توكٌده ...أما الفعل المضارع ففٌه أحكام ثالثة بٌن الوجوب والجواز واالمتناع- 

واجباً إن وقع جواباً لقسم داالً على المستقبل، مثبتاً ؼٌر منفً، وؼٌر مفصول عن الالم 

                                                           
 49من وظابؾ الصوت اللؽوي محاولة لفهم صرفً ونحوي وداللً،ص:كشك،أحمد: انظر 
 509،ص3الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ج: سٌبوٌه 
 .96ص. م1980، 1المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة، مإسسة الرسالة، بٌروت ، ط : شاهٌن، عبد الصبور 
 51ص.من وظابؾ الصوت اللؽوي محاولة لفهم صرفً ونحوي وداللً:كشك،أحمد 
 33سورة ٌوسؾ  

 137دٌوان األعشى الكبٌر مٌمون بن قٌس، تحقٌق محمد حسٌن، المطبعة النموذجٌة، القاهرة، ص: األعشى 
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وٌجوز توكٌده إن ُسبق المضارع بطلب . "وَتاهلِل أَلِكٌَدنَّ أَْصناَمُكم:"كقوله تعالى. بفاصل

 (إما الشرطٌة التفصٌلٌة)أو مسبوقا بـ. "َوال َتْحَسَبنَّ هللاَ ؼاِفالً :"كقوله تعالى. نهً أو تمنٍ 

ِهم َعلى َسَواء:"كقوله تعالى ٌْ وٌمتنع إن كان جواباً لقسم . "وإّما َتَخاَفنَّ ِمن َقوٍم ِخٌاَنًة فاْنُبذ إِل

وبالنظر  .  "ولسوؾ ٌعطٌك ربك فترضى:"كقوله تعالى. منفٌاً أو مفصوالً بٌنه وبٌن الالم

:  إلى بنٌة الفعل الصحٌح والمعتل والمسند نرصد التؽٌرات الصوتٌة اآلتٌة

: تغٌرات الفعل صحٌح اآلخر عند توكٌده- 

 ال تؽٌر ٌطرأ على البنٌة، ؼٌر أنه ٌبنى على الفتح التصاله بنون التوكٌد،وقد اختلؾ القدماء 

فبٌنما ٌذهب ابن السراج والمبرد والفارسً إلى أنها فتحة "فً علة فتح آخر الفعل المإكد،

بناء للتركٌب، ٌذهب سٌبوٌه والسٌرافً والزجاج إلى أنها عارضة للساكنٌن، وهما آخر 

 وال مجال لحذؾ نون التوكٌد أو تقدٌرها فهً ."الفعل والنون األولى من المشددة والخفٌفة

ظاهرة وجوباً، وكذلك الفعل معتل الفاء أو معتل العٌن ال تؽٌر فً بنٌته؛ لعدم مجاورتها 

.  لحرؾ العلة

: تغٌرات الفعل معتل اآلخر عند توكٌده

     إن كان معتل اآلخر بالواو أو الٌاء ففٌه نظر، وٌرى القدماء أن ال تؽٌر ٌطرأ علٌه عند 

إن :" ٌقول سٌبوٌه. اتصاله بنون التوكٌد الثقٌلة أو الخفٌفة، وٌإكدون ذلك بالمٌزان الصرفً

كَتها كما ُتحّركها  كانت الواو والٌاء ؼٌر محذوفتٌن ساكنتٌن ثم ألحقَت الخفٌفة أو الثقٌلة حرَّ

أللؾ االثنٌن، والتفسٌر فً ذلك كالتفسٌر فً المحذوؾ؛ ألن الحرؾ ٌبنى علٌها كما ٌبنى 

ٌُفتح ما قبل األلؾ ومن الملحوظ أن الناقص الٌابً . "على تلك األلؾ، وما قبلها مفتوح كما 

ولعل هذا ٌرجع إلى أن الواو فً آخر الفعل تقٌد من تصرؾ الفعل "أكثر عدداً من الواوي، 

                                                           
 57األنبٌاء  
 42إبراهٌم  

 58األنفال  
  5الضحى  
: المبرد/518ص3الكتاب،ج:سٌبوٌه:انظر/ 180م،ص1987، بٌروت 1تصرٌؾ األفعال،دار المورد،ط:الشٌخ،أحمد محمد 
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وعند توكٌد ."فَعل فً الماضً ٌفُعل فً المضارع. فال ٌمكن أن تسبق إال بفتحة أو ضمة

:  المعتل اآلخر بالواو تصبح صٌؽته على النحو اآلتً

ْدعو )المعتل بالواو   ْفُعلُ : ٌَ دُعَوّن   /  (ٌَ ٌْفُعلَنَّ      : ٌَ

لكن من الناحٌة الصوتٌة فإن تؽٌراً قد طرأ على البنٌة قابم على تحول صوت المد الطوٌل 

دُعَونْ )إلى صوت لٌن  (ٌدعو)فً الفعل  :  وٌظهر لنا ذلك فً البنٌة المقطعٌة  (ٌَ

 yad<uwan (ٌدُعَونْ )      =          :yad<u  (ٌدعو)

ُ / ي ـَـ ْد   ْن و ـَـ/ ع ـُـ / ي ـَـ ْد         =       ع ـُــ
ص ح ص / ص ح / ص ح ص =               ص ح ح       / ص ح ص 

: نحو. ومثله نجده فً المعتل بالٌاء
ٌَنَّ )  =     :yamši (ٌفِعل: ٌمشً )  yamšiyan (ٌفِعلنْ : ٌمِش

ي ـَـ ْن / ش ـِـ / ي ـَـ ْم =      ش ـِــِ      / ي ـَـ ْم 
ص ح ص / ص ح / ص ح ص =       ص ح ح       / ص ح ص 

ولم ٌتنبه الصرفٌون إلى هذا التؽٌر فً بنٌة الفعل معتل اآلخر لسببٌن األول متعلق بالكتابة 

العربٌة التً استخدمت الرمز الكتابً المشترك لصوتً المد وشبه المد، والسبب الثانً هو 

إذ " قد ٌإدي وظٌفة مزدوجة فً النظام الصرفً العربً،long vowels أن أصوات المد 

نجد أن صوت المد الطوٌل ٌحل دابماً محل صوتٌن اثنٌن األول منهما صوت مد قصٌر 

تقابل فً النظام  (مصطفى)فكلمة . مجانس، والثانً واحد من األصول فً حالة سكون

. "(مفتَعلْ )الصرفً فً العربٌة تمام المقابلة بناء 

:  نحو. أما الفعل معتل اآلخر باأللؾ فتقلب ألفه ٌاء كما ٌصؾ القدماء   - 

ْن      =     :yas<a(ٌفَعلُ )ٌسعى  ٌَ  yas<ayan na (ٌفعلَنَّ )ٌسَع

ن ـَـ / ي ـَـ ن / ع ـَـ / ي ــَـ س  =        ع ــَـَـ    / ي ـِـ س 
     وٌفسر الصرفٌون هذا التحول بعودة األلؾ إلى األصل الٌابً، وٌرى األستراباذي أن 

المعتل اآلخر باأللؾ ٌرد إلى أصله ال خشٌة اللبس بل تشبٌها له بالمعتل اآلخر بالواو 

ٌَنَّ ):فردُّ الالم فً نحو:"والٌاء، فٌقول ٌَنَّ وال ترَض ٌَنَّ وال ):وكذا فً نحو (اْرَض اؼُزَونَّ وارِم

ٌَنَّ  ؛ ألن الفعل مع النون لٌس موقوفاً وال مجزوماً، وحذؾ الالم إنما كان للجزم أو (ترِم

د؛ لكون حركتها عارضة ألجل  نَّ ألفاً بعد الرَّ ٌَ ٌَنَّ وال تْرَض الوقؾ، ولم تقلب الٌاء فً ارَض

.  ..."النون التً هً كلمة مستقلة

                                                           
 162التصرٌؾ العربً من خالل علم األصوات،ص:البكوش،الطٌب 
 223فً األصوات اللؽوٌة دراسة فً أصوات المد العربٌة ، ص: ؼالب.المطلبً  
 110 ص3شرح الشافٌة،ج:االستراباذي 
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     ولكن من الناحٌة الصوتٌة تظهر تؽٌرات مختلفة وعلة هذا التؽٌر فً بناء الكلمة هً 

تكون مقطع مرفوض فً نظام العربٌة، حٌث ابتدأ أحد المقاطع بحركة، كذلك الحالة 

: اإلعرابٌة التً تستدعً وجود فتحة قبل نون التوكٌد، على الصورة اآلتٌة

 a:+an < tas (ـَـ نْ + َتْسَعى )

ـَـ ْن / ع ـَـَ / ت ـَـ سْ 
ح ص / ص ح ح / ص ح ص 
ٌَنْ )تصبح الصٌؽة   tas<ayan  ) تْسَع

ي ـَـ  ْن / ع ـَـ / ت ـَـ ْس 
ص ح ص / ص ح / ص ح ص 

. تحل هذه المشكلة المقطعٌة واإلعرابٌة (الٌاء)نجد أن شبه الحركة 
 

:  تغٌرات بنٌة الفعل المسند عند توكٌده 

     تبرز اإلشكالٌات المقطعٌة والتؽٌرات فً بنٌة األفعال المإكدة بصورة أكبر مع األفعال 

وٌعرب الفعل فً هذه الحالة وال ٌبنى على الفتح لوجود ضمٌر . المسندة إلى ضمابر الرفع

.  ٌفصل بٌن الفعل ونون التوكٌد التً ال محل لها من اإلعراب كما ٌرى النحاة

ٌإكد الفعل المسند إلى ألؾ االثنٌن صحٌحاً أو معتالً بنون : المسند إلى ألف اال نٌن-1

ومن النحوٌٌن من أجاز توكٌده بالنون .التوكٌد الثقٌلة، وهو األكثر فً كالم العرب

.  "ولٌس له نظٌر فً كالمها. فهذا لم تقله العرب:"، ورده سٌبوٌه بقولهالخفٌفة

هل )تقول بدل .      وٌرى الصرفٌون وجوب حذؾ نون الرفع كً ال تتوالى النونات

؟ ؟ )(تضرباننَّ وأتكتباننَّ ولم تحذؾ األلؾ لسكون :" ٌقول سٌبوٌه("هل تضربانِّ وأتكتبانِّ

ٌُعلم أنك ترٌد االثنٌن، ولم تكن  النون ألن األلؾ تكون قبل الساكن المدؼم، ولو أذهبتها لم 

. "الخفٌفة ههنا ألنها ساكنة لٌست مدؼمة فال تثبت مع األلؾ

     أما من الناحٌة الصوتٌة وبالنظر إلى البنٌة المقطعٌة للفعل نجد توالً صامتٌن فً 

مما ٌوجب حذؾ إحدى النونٌن الساكنتٌن؛ إذ . مقطع واحد، وهذا مرفوض فً اللؽة العربٌة

                                                           
 232الصرؾ الوافً، دار األم ، اربد، ص: نهر، هادي: انظر 
 جماعة من النحوٌٌن منهم ٌونس بن حبٌب  
 527الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ص: سٌبوٌه 
 180م،ص1987، بٌروت 1تصرٌؾ األفعال،دار المورد،ط:الشٌخ،أحمد محمد 
 519،ص3الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ج: سٌبوٌه 
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كما ٌرى المحدثون، . "ٌعود إلى قانون اختزال الجهد النطقً، لبال تلفظ ثالث نونات تترى

وقد ٌكون فً . ولإلشكالٌة المقطعٌة الناتجة عن توالً صوتٌن صامتٌن فً مقطع واحد

حذؾ النون حل إلشكالٌة نحوٌة فً وجود عالمتٌن لحالتٌن مختلفتٌن هما نون الرفع وبناء 

الفعل التصاله بنون التوكٌد، ثم ُتكسر نون التوكٌد ولعل هذا من باب أن األصوات الصامتة 

ٌُكتفى بواحد منهما؛ بسبب االرتباط الذهنً بٌنهما، وكذلك ٌدؼم  المتماثلة أو المتشابهة جداً، 

لتصبح الصٌؽة على . أحٌانا المقطع ذو األصوات الصامتة المتماثلة فً أول الكلمة وآخرها

:  الصورة اآلتٌة

 taktuba:ni+nni (نِّ +تكتبان)
ن  ن ـِـ /  ب ـَـَـ  ن / ت ـُـ / ت ـَـ ك

ص ص ح / ص ح ح  ص/ ص ح / ص ح ص 
 taktuba:n+ni  (تكتبانِّ )تحذؾ نون الرفع مع حركتها لتصبح الصٌؽة 

ن ـِـ / ب ـَـَـ ْن / ت ـُـ / ت ـَـ ك
ص ح / ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص 

: المسند إلى واو الجماعة-2

تحذؾ منه نون الرفع وواو الجماعة، وٌكون الفعل معرباً : إذا كان الفعل صحٌح اآلخر- أ

بثبوت النون المقدرة، والواو المحذوفة فاعل، والنون الظاهرة للتوكٌد ال محل لها من 

:  ومنه وقول زهٌر. اإلعراب

ْعلَمِ  ٌَ ٌُكَتُم هللاُ  ٌَْخفى وَمْهما   فال َتكُتُمنَّ هللاَ ما فً ُصدوِركم              لِ

ونجد أن تفسٌرات الصرفٌٌن لهذه التؽٌرات تركز على الجانب النحوي، بٌنما التحلٌل 

: الصوتً لبنٌة هذه األفعال تكشؾ ما ٌلً

 taktubu:n+nna(نَّ + تكتبون )

ن ـَـ / ب ـُـُـ ن ن / ت ــُـ / ت ـَـ ك 
ص ح / ص ح ح ص ص / ص ح / ص ح ص 

ص ح ح ص )نالحظ وجود مقطع مرفوض فً اللؽة العربٌة وهو الطوٌل المؽلق بصامتٌن
ص ح )فٌكون الحل لهذه اإلشكالٌة المقطعٌة بحذؾ نون الرفع لٌصبح المقطع مقبوال ، (ص

ولعل فً حذؾ نون . وهو مقطع تمٌل العربٌة تقصٌره لٌقتصر على حركة واحدة (ح ص
الرفع حل إلشكالٌة إعرابٌة أٌضاً وهً التنازع بٌن عالمتٌن هما عالمة الرفع وعالمة 

: البناء،فتصبح الصٌؽة 
 taktubun+na  (تكتثُبنَّ  )

                                                           
 22،ص1،2011التفسٌرات الصوتٌة للظواهر النحوٌة،دار الحصاد،دمشق،ط: نزال،نبال نبٌل 
 79فقه اللؽات السامٌة، ترجمة رمضان عبد التواب، جامعة الرٌاض،ص: بروكلمان 

  107ص.م1988، 1 دٌوان زهٌر بن أبً سلمى ، شرحه وقدم له علً حسن فاعور، دار الكتب العلمٌة بٌروت،ط



95 
 

ن ـَـ / ب ـُـ ن / ت ـُـ / ت ـَـ ك 
ص ح / ص ح ص  / ص ح / ص ح ص 

ُحذفت : َتْؽُزُووَننَّ : أصل تؽُزنَّ "(ٌؽزو): نحو: إذا كان الفعل معتل اآلخر بالواو أو الٌاء- ب

الم الكلمة وواو الجماعة فُحذفت الم :لثقلها، التقى ساكنان  (الواو)الضمة التً فً الم الكلمة 

نون الرفع ونون التوكٌد المشددة فحذفت : التقى ثالثة أمثال. الكلمة وصار الفعل َتْؽُزوَننَّ 

واو الجماعة والنون األولى من النون الثقٌلة : فالتقى ساكنان. نون الرفع لكراهتهم ذلك

 تحذؾ منه نون . "المشددة، فُحذفت واو الجماعة وَبقٌت الضمة لتدل على الواو المحذوفة

اللتقاء الساكنٌن حسب  (الم الفعل)الرفع لتوالً األمثال، وواو الجماعة وحرؾ العلة 

وبالنظر إلى البنٌة المقطعٌة للفعل، نجد وجود مقاطع مرفوضة، على .تفسٌرات الصرفٌٌن

: النحو اآلتً

 u: +u:n+na < tad(نَّ + ون + تدعو )
ْن َن / ـُــُ ن / ع ـُــُ / ت ـَـ د 

 ص ص ح/ ح ح / ص ح ح / ص ح ص 
  ٌجب حذؾ الم الفعل الختالل البنٌة المقطعٌة لتصبح الصٌؽة

 tad<u: na nn     (نَّ + تدعون )

ْن ن ـَـ / ن ـَـ / ع ـُــُ / ت ـَـ د 
 ص ص ح / ص ح / ص ح ح ص / ص ح ص 

 tad<u:n na (نَّ + تدعو )تحذؾ نون الرفع لتوالً األمثال لتصبح الصٌؽة 
ن ـَـ / ع ـُــُ نْ / ت ـَـ د 

 ص ح / ص ح ح ص / ص ح ص 
 tad<un na(نَّ + تدعو )تمٌل العربٌة الى تقصٌر المقطع الطوٌل لتصبح الصٌؽة

ن ـَـ / ع ـُـ نْ / ت ـَـ د 
 ص ح / ص ح ص / ص ح ص 

    وهذا التفسٌر ال ٌتعارض وما ٌراه القدماء، لكن التفسٌر الصوتً ال ٌوافق السبب الثانً 

فً تفسٌر هذه الظاهرة، وذلك الختالؾ نظرة المحدثٌن عن القدامى لصوت الواو التً 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن حذؾ النون أدى إلى وجود . ُعّدت عندهم صوتاً ساكناً 

لذا تبعاً للنظام المقطعً قّصر صابت الضم  (ص ح ح ص)المقطع الصوتً المكروه 

.  الطوٌل لٌصبح صابتاً قصٌراً 

                                                           
 346ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 

 22،ص1،2011التفسٌرات الصوتٌة للظواهر النحوٌة،دار الحصاد،دمشق،ط: نزال،نبال نبٌل:انظر 
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، جرى الحذؾ فٌها على مثل ما سبق ما عدا قلب الكسرة التً : وأصل َتْرُمنَّ     " ٌُوَننَّ َتْرِم

.  "فً المٌم ضمة لتناسب الواو ، وخوفا من انقالب الواو الساكنة ٌاء

، ُتحذؾ المه ونون الرفع، وتثبت فٌه واو الجماعة (ٌسعى): وإن كان معتالً باأللؾ نحو- ج

ٌُفتح ما قبلها، على الصورة اآلتٌة : مرفوعة، و

 (نون التوكٌد+ واو الجماعة + تسعى )
 tas<awnan na  (نَّ + تسَعون )

ن ـَـ / ن ـَـ ن / ع ـَـ و/ ت ـَـ س
ص ح /  ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص 

 tas<awn na  (تسَعونَّ )تحذؾ نون الرفع لتوالً األمثال واختزال الجهد النطقً    
ن ـَـ / ع ـَـ و ن / ت ـَـ س 

ص ح / ص ح ص ص / ص ح ص 
، وحركت (ص ح ص ص)ُتحرك واو الجماعة للتخلص من المقطع المرفوض فً العربٌة 

: فتصبح. الواو بالضم لتمٌز صٌؽة الجماعة من صٌؽة المفرد
 tas<awun na  (تسَعُونَّ )

ن ـَـ / وـُـ ن / ع ـَ / ت ـَـ س 
ص ح / ص ح ص / ص ح /ص ح ص 

 

 

 :المضارع المسند إلى ٌاء المؤن ة المخاطبة- 3

تصبح . أنِت تدعٌن وتقضٌن:  عند توكٌد الفعل المضارع المسند إلى ٌاء المخاطبة نحو   

َننَّ وتقضٌننَّ )وأصل فٌه . صٌؽته َتْدِعنَّ وَتْقِضنَّ  ٌْ وٌفسر القدماء ما جرى على بنٌة . (تْدعو

: إلى عٌنها لثقلها، فالتقى ساكنان (الواو)الفعل من تؽٌر بؤن نقلت الكسرة التً فً الم الكلمة 

ُحذفت نون الرفع . وٌاء المخاطبة، فحذفت الواو وصار الفعل َتْدِعٌَننَّ  (الواو)الم الكلمة 

ٌاء المخاطبة والنون األولى من النون الثقٌلة، : فالتقى ساكنان. لكراهتهم توالً ثالثة أمثال

 . فحذفت ٌاء المخاطبة وبقٌت الكسرة دلٌال علٌها

:  نحو. وبالتحلٌل الصوتً لمقاطع الفعل عند اتصاله بنون التوكٌد

َن  ) ٌْ  (نَّ + لَتْسَع
ن ـَ / ن ـَـ ن / ع ـَـ ي / ت ـَـ س 

ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص 
تحذؾ نون الرفع للثقل، ثم 

                                                           
 346ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
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 (نَّ + َتْسَعً )
ن ـَـ / ع ـَـ ي ن / ت ـَـ س 

ص ح / ص ح ص ص / ص ح ص 
وهو مرفوض فً العربٌة، فتحرك الٌاء بالكسرة  (ص ح ص ص)ٌتشكل المقطع الثانً من 

لتجاوز اإلشكالٌة المقطعٌة فً بناء الكلمة، ولم ُتحرك الٌاء بالفتحة لتمٌز بٌن صٌؽة المذكر 

. والصٌؽة المإنث، أو منعا اللتقاء الساكنٌن كما ٌرى الصرفٌون

ٌصؾ القدماء تؽٌرات بنٌة الفعل بحذؾ نون الرفع لتوالً األمثال، : الفعل صحٌح اآلخر- أ

ُثم ُتحذؾ ٌاء المإنثة المخاطبة اللتقاء الساكنٌن، إال أن التحلٌل الصوتً لمقاطع الكلمة ٌبٌن 

: ما ٌلً

 tuḥa:fiđi:nnna(نَّ + تحافظٌن )

ن ـَـ / ظ  ـِــِ  ن ن / ؾ ــِ / ح  ـَــَ / ت  ــُ 
ص ح / ص ح ح ص ص/ ص ح / ص ح ح/ص ح

تحذؾ نون الرفع الختزال الجهد النطقً واختالل البنٌة المقطعٌة 
 tuḥa:fiđi:nna  (تحافظٌنَّ )

ن ـَـ / ظ  ـِــِ  ن / ؾ ــِ / ح  ـَــَ / ت  ــُ 
ص ح / ص ح ح ص/ ص ح / ص ح ح / ص ح

تمٌل العربٌة إلى تقصٌر المقطع الطوٌل المؽلق 
 tuḥa:fiđinna  (تحافِظنَّ )

ن ـَـ / ظ ـِـ ن / ؾ ــِ / ح ـَــَ / ت ــُ 
ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح ح /ص ح 

، ُتحذؾ منه نون الرفع لتوالً(تقضً- تؽُزو): نحو.إن كان معتل اآلخر بالواو أو الٌاء- ب

لَتْقِضنَّ بالحق، : فنقول (الواو أو الٌاء)األمثال، والٌاء اللتقاء الساكنٌن، كما ُتحذؾ منه المه 

. واْرِمنَّ 

 tagzu:+i:n+nna (نَّ + ٌن + تؽزو )

ن ن ـَـ / ـِـِـ ن / ز ـُـُـ / ت ـَـ غ 
ص ص ح / ح ح ص / ص ح ح / ص ح ص 

tagzi:n+nna (نَّ + تؽزٌن )تحذؾ الم الفعل التصاله بٌاء المإنثة 
ن ن ـَـ / ز ـِـِـ ن / ت ـَـ غ 

ص ص ح / ص ح ح ص / ص ح ص 
 tagzi: +nna (نَّ +تؽزي)تحذؾ نون الرفع التصاله بنون التوكٌد

ن ـَـ / ز ـِـِـ ن / ت ـَـ غ 
ص ح / ص ح ح ص / ص ح ص 

 tagzi +nna (تؽِزنَّ )تمٌل العربٌة إلى تقصٌر المقطع الطوٌل

 346ص. المصدر السابق 
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ن ـَـ / ز ـِـ ن / ت ـَـ غ 
ص ح / ص ح ص / ص ح ص 

وإن كان معتالً باأللؾ ُتحذؾ المه، وتحذؾ نون الرفع، وتثبت فٌه ٌاء المإنثة - ج
ٌُفتح ما قبلها، على الصورة اآلتٌة : المخاطبة مكسورة، و

َن ) ٌْ  tas<ayna+nna  (نَّ + تسَع

ن ـَـ / ن ـَـ ن/ ع ـَـ ي/ ت ـَـ س
ص ح / ص ح ص / ص ح ص / ص ح ص 

نَّ )تحذؾ نون الرفع لتوالً األمثال أو اختزال الجهد النطقً   ٌْ  tas<ayn+na  (تسَع

ن ـَـ / ع ـَـ ي ن / ت ـَـ س 
ص ح / ص ح ص ص / ص ح ص 

ص ح ص )ُتحرك ٌاء المإنثة المخاطبة بالكسر للتخلص من المقطع المرفوض فً العربٌة 

: فتصبح. ، وحركت الٌاء الكسر لتمٌز صٌؽة المإنثة المخاطبة من صٌؽة المفرد(ص

ٌِنَّ )  tas<ayinna  (تسَع

ن ـَـ / ي ـِـ ن / ع ـَـ / ت ـَـ س 
ص ح / ص ح ص / ص ح/ ص ح ص 

 
: المسند إلى نون النسوة- 4 

:  نحو . ٌإكد الفعل المسند إلى نون النسوة بنون التوكٌد الثقٌلة فقط

 taqra>an na   (نَّ + تقرأن )لـَ 
ن ـَـ / ن ـَـ  ْن /  ر ـَـ  أ/ ت ـَـ ق 

ص ح /  ص ح ص/  ص ح   ص / ص ح ص 
 وال مشكلة مقطعٌة فً بناء الكلمة وإنما صوتٌة، حٌث ٌكون فٌه ثقل لتوالً النونات ذات 

المخرج الواحد، وال سبٌل لحذؾ إحداها لوظٌفتها المورفٌمٌة الدالة على الجمع النساء 

فٌؤتً دور أصوات المد المساعد فً حل اإلشكاالت المقطعٌة والصوتٌة فً . وعلى التوكٌد

:  بنٌة الفعل، فتطٌل حركة الفتح لتصبح مدا باأللؾ على الصورة اآلتٌة 

 taqra>na:n ni (تقرأنانِّ )

ن ِ /  ن ـَــَـ ن / ر ـَـ أ / ت ـَـ ق 
ص ح / ص ح ح ص / ص ح ص / ص ح ص 

     وٌرى الصرفٌون ضرورة جلب ألؾ فاصلة بٌن نون النسوة ونون التوكٌد المشددة 

، كما ، وٌفسرون وجود هذه األلؾ كراهٌة النونات، فؤرادوا أن ٌفصلوا اللتقابهاوجوباً 

.  نالحظ أٌضاً كسر نون التوكٌد المشددة كما سبق أن كسرت بعد ألؾ التثنٌة

                                                           
 180م،ص1987، بٌروت 1تصرٌؾ األفعال،دار المورد،ط:الشٌخ،أحمد محمد 
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     وٌرى رمضان عبد التواب أن الفتحة الطوٌلة الفاصلة ما بٌن النونات هاهنا لٌست 

. إطالة أحدثتها العربٌة وخلقتها فً مثل هذا السٌاق، وإنما هً فً حقٌقة األمر حركة أصلٌة

، وهذا :aوأن األصل فً إسناد الماضً إلى جمع الؽاببات أن تلحق الفعل فتحة طوٌلة 

وعلٌه فاألصل  ( قتلنَ ãkataln):األصل بقً كما هو فً الحبشٌة، إذ ٌقال فٌها مثالً 

. أي بفتحة طوٌلة، ٌإكد ذلك بقاء هذا األصل فً العبرٌة (قتلنا)هو  (قتلنَ ):فً

 وعودة هذا األصل للظهور فً العربٌة عند اتصال المضارع بنون التوكٌد  tiktõlnã:مثل

. وقد أٌده فوزي الشاٌب فً هذا الرأي. "ٌقتلنانِّ : فً مثل قولنا

     وٌقدم بعض العلماء افتراض عالقة بٌن إّن المإكد للجملة االسمٌة ونون التوكٌد المإكدة 

:  للفعل، وأن ثمة إشارات إلى هذه العالقة هً 

لم تؤِت نون التوكٌد الحقة لالسم كما جاءت مع الفعل لبال تلتبس التنوٌن الذي قد ٌرد مع - 

.  االسم وٌمتنع مع الفعل

.  جاءت الهمزة فً إّن للتمكن من نطقها فال ٌجوز االبتداء بساكن- 

.  (لٌسجننّ )و (إن علٌا لمسافر): مثل .مصاحبة الالم المإكدة لهما - 

 (أشاهرّن بعدنا السٌوفا): ورود نون التوكٌد مع بعض األسماء كقول الشاعر- 

 "مثل أقابلّن احضروا الشهودا . بتوكٌد اسم الفاعل بالنون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 274، ص3رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجً، ط: المدخل إلى علم اللؽة: انظر/ 273أثر القوانٌن الصوتٌة ص: الشاٌب،فوزي:انظر 
 48من وظابؾ الصوت اللؽوي، دار ؼرٌب، ص: كشك،أحمد 
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الفصل ال انً 

- : دراسة فً تغٌرات بنٌة االسم- أ ر أصوات المد واللٌن فً بناء الكلمة 

 

.  الت نٌة- المبحث األول 

.  الجمع جمعاً سالماً - المبحث ال انً

.  الجمع جمع تكسٌر- المبحث ال الث
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المبحث األول 

 تغٌرات بنٌة االسم عند الت نٌة

     تتعرض بنٌة االسم كما الفعل للتؽٌرات الصوتٌة، وتكون هذه التؽٌرات نتٌجة إخضاع 

بنٌته للصٌػ الصرفٌة، أو إدخال بعض اللواحق علٌها كمورفٌمات التثنٌة أو الجمع، ومن 

المحدثٌن من ٌرى بؤن الزوابد واللواحق واألدوات عموماً كانت فً األصل كلمات معجمٌة 

لها داللتها المحددة، ثم أُفرؼت من معناها الحقٌقً شٌباً فشٌباً وبطرٌقة ؼٌر محسوسة مما 

وعلى الرؼم من اقتناعهم ... أكسبها قٌمة تجرٌدٌة جعلتها قابلة للتعبٌر عن فصٌلة صرفٌة

هذا فإنهم ٌرون أنه من الصعب جداً معرفة أصول هذه الزٌادات واللواحق بسبب من إٌؽالها 

الشدٌد فً أعماق التارٌخ اللؽوي وكثرة التطورات التً مرت علٌها خالل مسٌرتها عبر 

وهذا الوصؾ ٌنطبق على اللواحق المتصلة باالسم والضمابر المتصلة . أقبٌة هذا التارٌخ

ومن لواحق األسماء عالمات التثنٌة وهً . بالفعل

.   (ٌاء اللٌن ونون مكسورة)أو  (ألؾ المد ونون مكسورة )

وجب علٌك أن تؤتً . ثّنه: اعلم أن التثنٌة ال تخطا الواحد، فإذا قٌل لك:"     قال المبرد

وقال ابن ٌعٌش .  "بالواحد، ثم تزٌد فً الرفع ألفا ونونا، وفً الخفض والنصب ٌاء ونونا

ألؾ أو ٌاء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة، : هو ما لحقت آخره زٌدتان:" فً تعرٌؾ التثنٌة

لتكون األولى َعلَماً لضم واحد إلى واحد، واألخرى عوضاً مما منع من الحركة والتنوٌن 

وٌرى القدماء أن المثنى ٌحمل معنى العطؾ، وأن ال تؽٌر ٌجري . "الثابتٌن فً الواحد

بنٌة االسم المفرد عند تثنٌته، لٌبقى محافظا على الداللة األصلٌة مع الداللة على التثنٌة، 

. ولذلك عدوا من شروط التثنٌة أن تسلم صٌؽة الواحد وال تؽٌر

     وٌرى المحدثون أن التثنٌة من ممٌزات اللؽة العربٌة؛ لما فٌه من دقة فً البٌان وجالء 

فً وضوح الداللة، وأن سر احتفاظ العربٌة بؤسلوب التثنٌة هو القرآن الكرٌم الذي استخدمه 

اسم معرب لفظاً ومعنى، ٌدل "وٌعرفونه بؤنه . ومنحه القوة والحٌاة والدٌمومة عبر العصور

                                                           
 13ص. م1994، دٌسمبر 47خواطر وآراء صرفٌة، مجلة مجمع اللؽة العربٌة األردنً، العدد : الشاٌب،فوزي 
 40،ص3المقتضب،ج: المبرد 
 185،ص3شرح المفصل ، ج:ابن ٌعٌش 
 193،ص3شرح المفصل،ج: ابن ٌعٌش:انظر 



102 
 

ومنهم من ٌعرفه . على اثنٌن أو اثنتٌن، بواسطة عناصر صوتٌة مضافة إلى أصل البناء 

بؤنه اسم معرب ٌدل على اثنٌن اتفقا لفظاً ومعنًى بزٌادة ألؾ ونون أو ٌاء ونون، وهو صالح 

.   نحو كتابان، رجالن. لتجرٌده منهما

      والتثنٌة فً نظر المحدثٌن كؽٌرها من أسالٌب اللؽة العربٌة تعمد من خاللها إلى 

االختصار فً الجهد العضلً، كما أنها تمٌل نحو السهولة والتٌسٌر فً داللتها على 

 tow men: رجالن، أما فً اإلنجلٌزٌة فٌقول: نحو. المعانً، فتعبر عن المثنى بلفظ واحد

  .

      إن الداللة على التثنٌة كما ٌرى القدماء تقوم على إدخال عالمات مخصوصة تدل 

تكون التثنٌة :"ٌقول سٌبوٌه. وهً العالمات هً حروؾ األلؾ والنون والٌاء والنون. علٌه

الٌاء –فً الرفع باأللؾ والنون وفً النصب والجر بالٌاء والنون، وٌكون الحرؾ الذي تلٌه 

. وتكون نون التثنٌة مكسورة، وٌرى القدماء أنها كسرت اللتقاء الساكنٌن. "مفتوحاً - واأللؾ

النون وحركتها الكسر وكان حقها أن تكون ساكنة ولكنها حركت اللتقاء :"قال المبرد

وذكر الزمخشري وجهٌن . "الساكنٌن، وكسرت على حقٌقة ما ٌقع فً الساكنٌن إذا التقٌا

فزٌدت وكانت ساكنة، وقبلها األلؾ أو الٌاء ساكنة، فكسرت :"...لكسر نون المثنى فٌقول

. "والوجه الثانً أنهم أرادوا الفرق بٌن نون التثنٌة ونون الجمع... اللتقاء الساكنٌن

فهً من  (مورفٌمات التثنٌة)     أما المحدثون فٌطلقون على هذه العالمات مصطلح 

وٌرى بعض المحدثٌن أن . اللواصق التً تلحق بناء الكلمة ألداء وظابؾ صرفٌة بنابٌة 

هذه مورفٌمات تحمل دالالت وقٌم وظٌفٌة توّجه البنى وتساعد على استٌعاب حاالت التباٌن 

الصوت )و (صوت النون+ الصابت الطوٌل وهو األلؾ ):وهذه اللواحق هً. اللؽوي

، وٌفسر عبد القادر عبد الجلٌل كسر نون (صوت النون+ االنتقالً المركب وهو الٌاء 

المثنى التً كانت مفتوحة فً األصل بقانون المخالفة حٌث ٌتماثل صوت األلؾ مع صوت 

                                                           
 367علم الصرؾ الصوتً،ص: عبد الجلٌل، عبد القادر:انظر 
 185تصرٌؾ األسماء واألسماء،ص: قباوة، فخر الدٌن 
 15،ص1،2012التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء عند تصرٌفها،دار الحامد،عمان،األردن،ط: جوابرة، علً سلٌمان 
 385،ص3الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ج: سٌبوٌه  

 145،ص1المقتضب،ج/ 151،ص2المقتضب،ج: المبرد 

 189،ص3شرح المفصل، ج: ابن ٌعٌش 

 205م، ص2006ـ1اللواصق التصرٌفٌة فً اللؽة العربٌة،دار دجلة، عمان، ط: النجار،أشواق محمد 
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الفتحة، ما ٌشكل فً الواقع صعوبة بالؽة وثقالً متؤتٌاً من استمرارٌة المد الصوتً، وال بد 

التً تسعى إلى dissimilation من تدخل القوة السالبة فً المٌدان اللؽوي وهً المخالفة 

تخفٌض حّدة الخالفات بٌن األصوات لكً تسّهل جرٌان النطق من أجل بنٌة الداللة ولذا كان 

. (i)البد من تضٌٌق المجال الصوتً لحركة الفتح عن طرٌق االستبدال النوعً إلى الكسر

:     ت نٌة االسم الصحٌح ومعتل األول والوسط - أوال

   إن األسماء الصحٌحة الخالٌة من حروؾ العلة ال نلحظ تؽٌرات فً بنٌتها الداخلٌة عند 

أما ما كان صحٌحاً فإنك إن أردت تثنٌته سلّمت بناءه :"ٌقول المبرد. إلحاق عالمة التثنٌة بها

وبالنظر . "وزدت ألفاً ونوناً فً الرفع، وٌاًء ونوناً فً الخفض، ودخل النصب على الخفض

إلى البنٌة المقطعٌة لألسماء الصحٌحة من الناحٌة الصوتٌة نإكد عدم تؽٌر فً بنٌتها 

:  نحو. المقطعٌة

 ka:tibكاِتب  
 ت ـِـ ب/ ك ـَـَ 

ص ح ص / ص ح ح 
 

 ka:tiba:niكاِتباِن 
 ن ـِـ/ ب ـَـَـ / ت ـِـ / ك ـَـَ 
ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح 

تقتصر التؽٌرات المقطعٌة فً بنٌة الكلمة على تحول 
المقطع األخٌر من مقطع قصٌر إلى مقطع طوٌل 

 وإضافة مقطع النون .لدخول الفتحة الطوٌلة علٌه
. المفتوحة

على الرؼم من .     وكذلك االسم أوله أو وسطه علة فهو ٌجري مجرى االسم الصحٌح

اشتمال بعض أنماطه المثناة على الحركة المزدوجة التً تسعى اللؽة للتخلص منها فاللؽة 

واختار بعضهم مصطلح صحٌح اآلخر لتعمٌم الحالة على األسماء . حاولت اإلبقاء علٌها

وتكون تثنٌة صحٌح اآلخر بزٌادة :"التً ال تتؽٌر بنٌتها عند التثنٌة، ٌقول فخر الدٌن قباوة

وٌرى بعضهم أن . ..."قلمان، مقعدان: عالمة التثنٌة فً آخره بال تؽٌٌر فً بنٌته، نحو

الحركة المزدوجة قد تإدي دوراً داللٌاً قد ٌجٌز قبول هذه الحركات فً أؼلب الحاالت، 

                                                           
 367علم الصرؾ الصوتً،ص: عبد الجلٌل ، عبد القادر:انظر 

 39،ص3المقتضب،ج: المبرد 
 18،ص1،2012التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء عند تصرٌفها،دار الحامد،عمان،االردن،ط: جوابرة، علً سلٌمان:انظر 
 189تصرٌؾ األسماء واألفعال، ص: قباوة، فخر الدٌن 
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حٌث ٌإدي موقع الحركة المزدوجة دوراً مهماً فً قبولها جزءاً من بنٌة الكلمة المثناة، وال 

.  ٌختلؾ هذا عن حاله فً المفرد

:   وٌمكن تتبع أحوال بنٌة االسم بعد إلحاق عالمة التثنٌة من خالل التحلٌل الصوتً، مثال

 wa:ridوارد : ما كان أوله علة، نحو
 ر ـِـ د/ و ـَـَ 
ص ح ص / ص ح ح 
 wa:rida:niوارداِن 

 ن ـِـ/ د ـَـَـ/ رـِـ/ و ـَـَـ 
ص ح / ص ح ح /ص ح/ص ح ح

تتمثل التؽٌرات المقطعٌة فً بنٌة الكلمة على 
تحول المقطع األخٌر من مقطع قصٌر إلى مقطع 

وبذلك ٌكون . طوٌل لدخول الفتحة الطوٌلة علٌه
 .التؽٌر فً عدد المقاطع ونوعها

 mawridمورد : وما كان وسطه علة، نحو
 ر ـِـ د/ م ـَـ و 
ص ح ص / ص ح ص 

 mawrida:niمورداِن 
 ن ـِـ/ د ـَـَ / ر ـِـ / م ـَـ و 
ص ح /ص ح ح/ص ح/ص ح ص

تتمثل التؽٌرات المقطعٌة فً بنٌة الكلمة على 
تحول المقطع األخٌر من مقطع قصٌر إلى مقطع 

كذلك . طوٌل لدخول الفتحة الطوٌلة علٌه
 االختالؾ فً عدد المقاطع ونوعها

     أما األسماء معتلة اآلخر فهً إن لم تكن شبٌهة بالصحٌحة فال تعدو أن تكون مقصورة 

مثلث :"وٌصؾ عبد القادر عبد الجلٌل هذه األسماء المعتلة بؤنها. أو ممدودة أو منقوصة

. ظهر فً بناء العربٌة اللؽوي، اشترك فً سمة اإلعراب واختلؾ فً طبٌعة التركٌب

والثانً ٌنتهً بناإه . long-vowel (األلؾ)فاألول ٌنتهً بناإه الصوتً بالصابت الطوٌل 

والثالث ٌنتهً بناإه الصوتً بالصابت . glottal-stopالصوتً بصوت الهمزة الحنجرٌة 

. "long-vowel (الٌاء)الطوٌل 

 

 

                                                           
 180م  ص1995أثر الحركات المزدوجة فً بنٌة الكلمة دراسة لؽوٌة، رسالة ماجستٌر، جامعة مإتة، األردن،: كناعنة/  انظر

 326علم الصرؾ الصوتً،ص: عبد الجلٌل، عبد القادر 
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:  ت نٌة االسم المقصور–  انٌا 

وسمً .    االسم المقصور هو كل اسم معرب كان آخره ألفاً ملساء أي ال ٌتبعها همزة

قال أبو علً . مقصوراً ألنه ضد الممدود، أو ألنه محبوس من الحركات

والمقصور من األسماء ما كان آخره ألفاً وكانت منقلبة عن ٌاء، أو واو، أو مزٌدة :"الفارسً

وٌعترض بعض المحدثٌن على اعتبار القدماء ألؾ المقصور زابدة، . "للتؤنٌث، أو لإللحاق

وٌقول بؤن هذا الصوت ٌعتبر عنصراً ربٌساً من عناصر التركٌب الصوتً، ألنه جزء منه، 

وكما ال ٌحق لنا أن نتصرؾ بالفصل ألي عنصر صوتً آخر فً هذا االسم، فكذلك ٌجب 

أن ٌكون الحال مع هذا الصابت الطوٌل، ألنه ٌنهض بجوانب التمٌٌز النطقً المإدي إلى 

فلماذا نفترض هذه الزٌادة حتى لو كانت األلؾ تحمل وظٌفة التؤنٌث ... التمٌٌز الداللً

ومعناه فإنه ال مبرر لإلقرار بزٌادتها، ولو كانت فً ؼٌر أصل الجذر فهً صوت له 

. "وظٌفة

     وللقدماء رأي فً أصل هذه األلؾ وتؽٌراتها، فهذه األلؾ من أصل واوي أو ٌابً، 

فسٌبوٌه ٌرى أن المنقوص . ألفا النفتاح ما قبلها (الواو والٌاء)حٌث قلبت الحروؾ األصلٌة 

والممدود هما فً بنات الٌاء والواو التً هً المات، وما كانت الٌاء فً آخره وأجرٌت 

إذا كان االسم مقصوراً فإنما تؤوٌل قصره أن :"وٌقول المبرد. مجرى التً من نفس الحرؾ

ٌكون آخره ألفاً، واأللؾ ال تدخلها الحركات، وال تكون أصالً، وإنما هً منقلبة من ٌاء أو 

اعلم أن الواو والٌاء إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما وهما :"وقال االستراباذي. "تكون زابدة

وٌقول ابن . وٌرى بعضهم أنه جرى مجرى الفعل المعتل اآلخر...."المان قلبتا ألفٌن

فإن كانت فتحة قلبت حرؾ العلة ألفاً لتحركه وانفتاح ما قبله، كما فعلت ذلك فً :"عصفور

وٌصؾ القدماء هذه األلؾ بؤنها . "عصا، ورحى، وفتى:تطرؾ حرؾ العلة، نحو. الفعل

                                                           
 129م ، ص2،2002الصرؾ الوافً، دار األمل، األردن، ط: نهر،هادي: انظر  
 174، ص2شرح الكافٌة البن الحاجب، دار الكتب العلمٌة، بٌروت،مج : االستراباذي: انظر 
 75التكملة فً النحو، ص: الفارسً،أبو علً 
 342الصرؾ الصوتً، ص: عبد القادر، عبد الجلٌل  
 /536،ص3الكتاب ، ج: سٌبوٌه 
 79،ص3المقتضب،ج/ 393،ص1المقتضب،ج: المبرد 
 158،ص3شرح شافٌة ابن الحاجب، ج: االستراباذي 
 552،ص2الممتع فً التصرٌؾ،تحقٌق فخر الدٌن قباوة،ج:ابن عصفور 
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وقد . ، وهذا مرفوض من الناحٌة الصوتٌة وفقاً للدراسات اللؽوٌة الحدٌثةمسبوقة بفتحة

ٌُشكل على القارئ، أهً مقصورة أم ممدودة : منها. أشار الفراء إلى ألفاظ قد تتفق كتابة ف

الهوى والهواء، والرجا والرجاء، والصفا والصفاء، والفتى والفتاء، والسنا 

   .وؼٌرها كثٌر....والسناء

     وٌفسر القدماء قلب ألؾ المقصور عند التثنٌة  بؤن هذه األلؾ ُتردُّ إلى أصلها الواوي أو 

فإذا كان المنقوص من :" ٌقول سٌبوٌه. الٌابً من المقصور الثالثً؛ لكونها لٌست أصلٌة

بنات الواو أظهرت الواو فً التثنٌة؛ ألنك إذا حركت فال بد من ٌاء أو واو؛ فالذي من 

قفا : وذكر من أمثلة الواوي. "وإن كان المنقوص من بنات الٌاء أظهرت الٌاء. األصل أولى

قفوان، وعصا عصوان، وِرضا ِرضوان، وَرَجا َرَجوان، وسَنا َسنوان، وِعشا ِعشوان، 

ان، وُهَدى ُهَدٌان: ومن أمثلة الٌابً. وِربا ِرَبوان ٌَ وهذا سبٌل ما . َرحى َرحٌان، وَعَمى عَم

. كان من المنقوص على ثالثة أحرؾ

     وأشار سٌبوٌه إلى الكلمات المقصورة التً لٌس لها فعل اشتقت منه لالستدالل إلى 

، فٌكون تثنٌتها بقلب األلؾ واوا أو ٌاء حسب (إلى ولدى، ومتى وبلى): أصل  األلؾ، نحو

َبلى َبلٌان وَمتى : ، فما كان قابالً لإلمالة تقلب ألفه ٌاًء، نحو(اإلمالة)االستعمال اللهجً 

ِرد باإلمالة تقلب ألفه واواً، نحو ٌَ وكذلك قال . لَدى لََدوان وإِلى إِلوان: َمتٌان، وما لم 

إن كان المثنى مقصوراً فكان على ثالثة أحرؾ نظرت إلى أصله فإن كان من الواو :"المبرد

وجاء فً أمالً القالً عن إبدال . "أظهرت الواو، وإن كان من الٌاء أظهرت الٌاء

وذلك قلٌل، كما أبدلو الٌاء مكان الواو -ٌرٌد جمع الِفتٌان-وتبدل من الٌاء فً فُتٌو وفتوة:"الواو

 ًٍّ ًٍّ وُعِص من أن تكون - ٌرٌد المقصور-وال ٌخلو المنقوص:"وقال الزمخشري. "فً ُعت

ألفه ثالثة أو فوق ذلك، فإن كانت ثالثة وعرؾ لها أصل فً الواو أو الٌاء ُرّدت إلٌه فً 

وإن ُجهل أصلها نِظر، فإن أمٌلت قلبت . قفوان، عصوان، فتٌان، رحٌان: التثنٌة، كقولك

                                                           
 386وص536،ص3،ج6الكتاب،تحقٌق عبد السالم هارون،مكتبة الخانجً، ط:سٌبوٌه:انظر 

 29-16م، ص1983، 1المقصور والممدود، حققه ماجد الذهبً، مإسسة الرسالة، بٌروت، ط: الفراء،أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد:انظر 
 386،ص3الكتاب،تحقٌق عبد السالم هارون، مكتبة الخانجً،ج: سٌبوٌه 
 174،ص2شرح الكافٌة مج:االستراباذي/ 388،ص3الكتاب،ج: سٌبوٌه:انظر 
 39،ص3المقتضب،ج:المبرد 
 187اأمالً،دار الكتاب العربً،بٌروت،الجزء الثانً ،ص: القالً،أبو علً 
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لدوان وإلوان فً : وإال قلبت واواً، كقولك. متٌان وبلٌان فً مسمٌٌن بمتى وبلى: ٌاء، كقولك

.  "لدى وإلى

     وٌفسر القدماء التؽٌر فً بنٌة الكلمة بقلب األلؾ وعودتها إلى أصلها الواوي أو الٌابً، 

ألنك إذا حّركت فالبد لك من ٌاء أو واو، :" ٌقول سٌبوٌه. وٌعللون ذلك بالتقاء الساكنٌن

وٌرٌد بذلك وجوب تحرك ما قبل ألؾ التثنٌة مما ٌوجب القلب . "فالذي من األصل أولى

وإنما فعلت ذلك ألن ألؾ :"وٌقول المبرد. فٌكون األصل أولى االحتمالٌن، إلى ٌاء أو واو

فال ٌجوز . التثنٌة تلحق األلؾ التً كانت فً موضع الالم، وكذلك ٌاء التثنٌة وهما ساكنان

فالمبرد ٌستبعد الحذؾ حفاظاً على الالم التً من أصول الكلمة، بٌنما ٌرى ابن . "أن ٌلتقٌا

َرَحٌان وَعَصوان :"فٌقول. عصفور استبعاد الحذؾ منعاً لاللتباس بالمثنى المنقوص

حَت ألنك لو أعللت لحذفت اللتقاء الساكنٌن، فكان ٌلتبس تثنٌة المقصور بتثنٌة  َصحَّ

وذكر ابن جنً مثله فً باب إبدال الواو . "المنقوص فٌصٌر رحان وَعصان كٌدٌن ودمٌن

ِن بدل من ألؾ َعصاً، واأللؾ فً عصاً بدل من :"فٌقول. من األلؾ المبدلة ٌْ الواو فً َعَصَو

نِ  ٌْ وٌرى االستراباذي أن علة القلب هً تجنب ."قلبوها حرفاً ٌحتمل الٌاء...الواو فً َعَصَو

المقصور إن كان ثالثٌاً وألفه بدل من الواو ُرّد إلى أصله ولم :"فٌقول. االلتباس بالمفرد

ٌُحذؾ للساكنٌن؛ لبال ٌلتبس بالمفرد عند حذؾ النون باإلضافة، وإذا ُرّد إلى أصله سلمت 

ٌُقلب ألفا لبال ٌعاد إلى ما فُرَّ منه وٌرى السٌرافً مثل ذلك فً شرح . "الواو والٌاء ولم 

وتقول فً تثنٌة االسم فً حبلى حبلٌان وفً ذفرى ذفرٌان، وفً فتى فتٌان، وفً :" الكتاب 

رحى رحٌان، وما كان من ذوات الواو نحو عصا ومنا وقفا ورجا عصوان ومنوان وقفوان 

ورجوان، وإنما فعل ذلك ألنا لو أدخلنا على رمى ألؾ التثنٌة فحذفنا األلؾ التً فً رمى 

لسكونها وسكون ألؾ التثنٌة لصار لفظ المثنى كلفظ الواحد، ولو حذفنا فً االسم لقلنا فً 

حبلى حبالن وفً ذفرى ذفران ورحان وفتان فً تثنٌة رحى وفتى، وعصان ومنان فً 

تثنٌة عصا ومنا، ولو فعلنا ذلك ثم أضفنا سقطت النون لإلضافة فصار لفظ الواحد كلفظ 

                                                           
 196،ص3شرح المفصل،ج:ابن ٌعٌش 
 386،ص3الكتاب،ج:سٌبوٌه 
 39،ص3المقتضب،ج: المبرد 
 552،ص2الممتع فً التصرٌؾ،ج: ابن عصفور 
 229،ص1سر صناعة اإلعراب،تحقٌق محمد حسن إسماعٌل،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،ج:ابن جنً 
 158،ص3شرح الشافٌة، مج: االستراباذي/ 174،ص2شرح الكافٌة البن الحاجب، دار الكتب العلمٌة،مج : االستراباذي 
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االثنٌن، ألنك إذا قلت رحان فً تثنٌة رحى وعصان فً تثنٌة عصا ثم أضفتها إلى زٌد قلت 

 ."رحى زٌد فصار كالواحد، وكذلك عصا زٌد

ٌَُردُّ إلى أصله فً المقصور الثالثً؛ ألن األلؾ       وٌتلخص رأي القدماء بؤن الحرؾ 

لٌست أصلٌة، بل هً بدل من واو أو ٌاء، فإذا احتٌج إلى تحرٌك األلؾ فً التثنٌة رّدت إلى 

أصلها الذي انقلبت منه، فإن كان واواً رّدت إلى الواو وإن كانت ٌاًء رّدت إلى الٌاء وذلك 

فإذا كان ثالثٌا مجرداً ردت ألفه إلى أصلها . ألن تحرٌك األلؾ ٌإدي إلى ردها إلى أصلها

.  ثم زٌدت علٌه عالمة التثنٌة

، (فتى)     وٌرى بعض المحدثٌن أن االسم المقصور هو اسم معرب آخره ألؾ الزمة مثل 

وهذا االسم مر بمراحل حتى وصل إلى الفتح الخالص، منها مرحلة تصحٌح الحركة وهً 

، ثم مرحلة اإلمالة بعد حذؾ الحركة المزدوجة كاملة وهً  ًْ ، ثم مرحلة التسكٌن َفَت ًُ َفَت

َفِتً، ثم مرحلة الفتح الخالص َفَتى، إذ تستبدل الكسرة الطوٌلة الممالة بفتحة طوٌلة خالصة 

وهذا التصور تطرح حوله بعض التساإالت عن . (َفَعى)لذا فإن الوزن الصرفً لفتى هو 

ولعل ما طرأ بعد مرحلة التسكٌن ، علة التحول نحو اإلمالة ومن اإلمالة إلى الفتح الخاص

.    (على وإلى)هو سقوط ٌاء اللٌن ومد الحركة القصٌرة على نحو ما جرى فً حرفً الجر 

عصا، وقفا، :      وٌذهب بعضهم مذهب القدماء فٌرى أن ما كان من ذوات الواو فنحو

َعَصٌو وَقَفٌو وَرَجٌو، : عصوان وقفوان ورجوان؛ ألن األصل فٌها: نقول فً تثنٌتها. ورجا

رحى، : وأما ما كان من ذوات الٌاء فنحو. فلما َثقُل هذا وتحرك الواو وانفتح ما قبله قلب ألفاً 

ًٌ : نقول فٌها. وفتى، وحصى ًٌ وَحَص ًٌ وَفَت . رحٌان، وفتٌان، وحصٌان؛ ألن أصلها َرَح

ت األلؾ إلى أصلها . "وإنما ُردَّ

                                                           
شرح كتاب سٌبوٌه، تحقٌق أحمد حسن مهدلً، وعلً سٌد علً، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، : السٌرافً، الحسن بن عبد هللا 

 26، ص5م، ج1،2008ط
 416األصول اللؽوٌة المرفوضة فً النحو والصرؾ،ص: العنبكً،علً عبد هللا حسٌن: انظر 
 187تصرٌؾ األسماء واألفعال، ص: قباوة، فخر الدٌن: انظر 
 . م1،2016البنٌة الصوتٌة للكلمة العربٌة، دار عالم الكتب الحدٌث، اربد، ط: بنً بكر، عبد القادر مرعً: انظر 
 416م،ص1،2014األصول اللؽوٌة المرفوضة فً النحو والصرؾ،دار الرضوان،عمان،ط:العنبكً،علً عبد هللا حسٌن:انظر 
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.       أما االسم فوق الثالثً فٌكون بالٌاء عند التثنٌة سواء كان من أصل واوي أم ٌابً

فإن كان المقصور على أربعة أحرؾ فصاعداً كانت التثنٌة بالٌاء من أي :" ٌقول المبرد

:  وٌقول ابن مالك. "أصل كان، وكذلك إن كانت ألفه زابدة للتؤنٌث أو لإللحاق

ا  ًٌ ا               إْن َكاَن َعْن َثالَثٍة ُمْرَتِق ٌَ آِخَر َمْقُصوٍر ُتَثِنً اْجَعْلُه 

وإذا ُثنً المقصور وجب تؽٌٌر ألفه، فتقلب ٌاًء إن كانت رابعة فصاعداً أو كانت ثالثة بدالً 

وإنما جاز ردُّ الواوي من الثالثً إلى :" وقال األستراباذي. من الٌاء أو ُجهل أصلها وأمٌلت

ومن الكلمات الثالثٌة التً . "أصله دون الواوي مما فوقه لخفة الثالثً فلم ٌستثقل معه الواو

وٌرى بعض المحدثٌن أن هذا  (ِرضا ِرضٌان وِحمى ِحموان)شذت عن األصل كلمتا 

الشذوذ ٌمكن تفسٌره على أنه مماثلة مقبلة منفصلة كلٌة ماثلت فٌه الواو حركة الكسرة 

. السابقة لها، فتحولت من ِرضوان إلى ِرضٌان ومن ِحمٌان إلى ِحموان

باالسم المقصور  (ٌن– ان )     وٌرى عبد الصبور شاهٌن أن إلحاق مورفٌمات التثنٌة 

ٌإدي إلى توالً حركتٌن طوٌلتٌن، وهذا مرفوض فً النظام المقطعً  (عصا،رحى):نحو

ال بد أن ٌتفادى الناطق هذا الطول :"مثالً (فتى)وفً ذلك ٌقول فً تثنٌة كلمة . للبنٌة العربٌة

إلى مكانه، مع اختصار - وهً الم الكلمة- المخل ببناء المقطع العربً، وذلك بعودة الٌاء 

وٌرى الجوابرة أن التحول الصوتً قابم على عودة . "الحركة فً آخر الكلمة إلى نصفها

شبه الحركة المحذوفة، ثم تقصر الحركة األولى، أي أن الكلمة تعود إلى بنابها األصلً كما 

. هً فً مرحلة الصحة 

     وٌرى زٌد القرالة أن هذا التعلٌل عن عودة األلؾ إلى األصل الٌابً نتاج سطوة نظرٌة 

األصل والفرع، وسٌطرتها على آراء القدماء، واألمر ال ٌتجاوز إبدال ألؾ المقصور وهً 

                                                           
 40،ص3المقتضب،ج: المبرد 

شرح ألفٌة ابن مالك،دار إحٌاء التراث العربً، : ابن الناظم،أبو عبد هللا محمد بن اإلمام جمال الدٌن بن مالك: انظر 

 291،ص1،2016بٌروت،ط

 174، ص2شرح الكافٌة البن الحاجب،مج : االستراباذي 

 26ص.التحوالت الصةتٌة فً بنٌة األسماء عند تصرٌفها: الجوابرة،علً سلٌمان: انظر 

 127المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة،ص: شاهٌن،عبد الصبور 
 24التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء عند تصرٌفها،ص: الجوابرة،علً سلٌمان 
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ٌُبتدأ بها المقطع، وٌرى أن علة هذا اإلبدال تكمن فً ضرورة  صوت مد ٌاء لٌن ٌمكن أن 

. إبقاء ألؾ التثنٌة لما تتضمنه من داللة على التثنٌة والرفع بوصفها عالمة إعراب 

إال أننا نالحظ أن - كما ذهب القرالة–     والذي نرجحه هو تحول ألؾ المد إلى ٌاء اللٌن 

التحول لم ٌقع بإبدال ألؾ المد ٌاء لٌن كما ذكر؛ إذ لو كان ذاك لذهبت الفتحة بعد عٌن 

بل وقع التؽٌر الصوتً بانزٌاح جزء من الفتحة  . (الفتحة بعد الواو فً عَصوان)الكلمة

وٌتبٌن ذلك بالتحلٌل الصوتً لمقاطع بنٌة .  إلى واو أو ٌاء اللٌن- ألؾ المقصور– الطوٌلة 

: الكلمة

 :asa>عصا  
 ص ـَـَـ/ ع ـَـ 
 ص ح ح/ ص ح 

 > asa:+a:niاِن   + عصا 
 ن ـِـ/ ـَـَـ / ص  ـَـَ / ع ـَـ 

ص ح / ح ح / ص ح ح  / ص ح 
تختل البنٌة المقطعٌة للكلمة بعد دخول عالمة التثنٌة؛ لتوالً حركتٌن 

طوٌلتٌن، وهذا مرفوض مقطعٌاً، فٌكون التخلص من اإلشكالٌة 
المقطعٌة بانزٌاح جزء من الحركة الطوٌلة إلى شبه حركة، وهو 
واو اللٌن التً هً األقرب إلى الضمة، والتً هً عالمة إعراب 

لتصبح -. أي لها أثر سمعً فً ذهن المتكلم– المفرد المرفوع 
: الصٌؽة 

 > asaw+a:niاِن + َعَصو (فً الرفع)
 ن ـِـ/ و ـَـَـ / ص  ــَ / ع ـَـ 

أما فً حالتً النصب والجر فمورفٌم التثنٌة ٌإدي دوراً إعرابٌاً، 
حٌث ٌقوم التؽٌر على تحول جزء من الفتحة الطوٌلة فً مورفٌم 

التثنٌة إلى ٌاء اللٌن؛ ألنه األقرب إلى مخرج الكسرة التً هً عالمة 
وٌكون - أي لها أثر سمعً فً ذهن المتكلم-إعراب المفرد المجرور

: ذلك على الصورة اآلتٌة 
ِن  + عصو  ٌْasaw+ayni < 
 ن ـِـ/ و ـَـ ي / ص  ـَـ / ع ـَـ 

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 

: ومن األسماء الثالثٌة المنقلبة ٌاء
 :fataفتى  
 ت ـَـَـ/ ؾ ـَـ 

161م،ص2013، ٌونٌو 45التوجٌه الصوتً لإلعراب التقدٌري، مجلة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة، دبً، العدد: القرالة،زٌد خلٌل 
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 ص ح ح/ ص ح 
 fata:+a:niاِن + فتى 
 ن ـِـ/ ـَـَـ / ت ـَـَـ / ؾ ـَـ 

ص ح / ح ح / ص ح ح / ص ح 
تختل البنٌة المقطعٌة للكلمة بعد دخول عالمة التثنٌة فٌكون التخلص 
من اإلشكالٌة المقطعٌة بتحوٌل الجزء من الحركة الطوٌلة إلى شبه 
حركة وهو الواو التً لها أثر سمعً فً ذهن المتكلم؛ كونها األصل 

 :لتصبح الصٌؽة . فً الكلمة
 fatay+aniاِن + فتً  (فً الرفع)

 ن ـِـ/ ي ـَـَـ / ت ـَـ / ؾ ـَـ 
أما فً حالتً النصب والجر فمورفٌم التثنٌة ٌإدي دوراً إعرابٌاً، 

حٌث ٌقوم التؽٌر على تحول جزء من صوت المد فً مورفٌم التثنٌة 
: على الصورة اآلتٌة. إلى ٌاء اللٌن

ِن + فتً  ٌْfatay+ani 
 ن ـِـ/ ي ـَـ ي/ ت ـَـ / ؾ ـَـ 

ص ح / ص ح ص / ص ح / ص ح 
  

    وقد اختلؾ القدماء فً تؽٌرات بنٌة االسم فوق الثالثً عند إلحاق عالمة التثنٌة به، فقد 

ذكر أبو البركات األنباري فً مسابل الخالؾ أن الكوفٌٌون ذهبوا إلى أن االسم المقصور 

َخْوزالِن : إذا كثرت حروفه سقطت ألفه فً التثنٌة، فقالوا فً تثنٌة َخْوَزلَى وَقْهَقَرى

وذهب البصرٌون إلى أنه ال ٌجوز حذؾ شًء من ذلك فً مقصور والممدود، ...وَقْهَقرانِ 

وٌعلل الكوفٌون الحذؾ بالرؼبة فً التخفٌؾ من ثقل الكلمة فطول الكلمة فً األصل 

بٌنما ٌعلل البصرٌون . إلٌها ٌجعلها ثقٌلة فً النطق– األلؾ والنون –وإضافة عالمة التثنٌة 

عدم الحذؾ بؤن عالمات التثنٌة تدخل على الكلمة األصل كما هً دون حذؾ وتلحق بها 

نِ : نحو. عالمة التثنٌة فتقلب األلؾ ٌاء ٌْ ٌَ فتقول فً تثنٌة :"ٌقول ابن عصفور. جمادى جماَد

حبلى حبلٌان وال ٌجوز ن تقول حبالن لبال ٌتوهم أنه تثنٌة ُحْبل، خالفاً ألهل الكوفة فإنهم 

ٌجٌزون حذفها فٌما زاد على أربعة أحرؾ، نحو جمادى فٌقولون فً تثنٌته جمادان 

وٌفسره سٌبوٌه بحمل االسم . "والصحٌح عندنا أنه ال ٌجوز إال جمادٌان وبه ورد السماع

أعشى ومؽزى وملهى وُمؽتزى ومرمى ومجرى، تثنً ما :" فٌقول. على فعله فً االعتالل

كان من بنات الواو كتثنٌة ما كان من بنات الٌاء، ألن أعشى ونحوه لو كان فعالً لتحول إلى 

                                                           
 754،ص2األنباري،كمال الدٌن أبً البركات عبد الرحمن بن محمد،دار الجٌل،ج 
 609،ص2الممتع فً التصرٌؾ،ج: ابن عصفور 
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إنما قلبت الواو المذكورة لوقوعها موضعاً ٌلٌق به الخفة لكونها :"وٌقول االستراباذي."الٌاء

رابعة ومتطرفة، وتعذر ؼاٌة التخفٌؾ،أعنً قبلها ألفا لسكونها لفظا أو تقدٌرا كما ذكرنا 

. "فقلبت إلى حرؾ أخؾ من الواو وهو الٌاء

     وٌرى المحدثون أن الكلمات التً تسبق ألفها بثالثة أحرؾ فصاعداً قد جرت العربٌة 

. فٌقال فً سلمى سلَمٌان ومصطفى مصطَفٌان. على توحٌد االنزالق العابد فً صورة الٌاء

ولٌس هناك مشكلة فً ما كانت المه ٌاء سوى أن الناطق تفادى الطول الُمخل ببناء المقطع 

إلى مكانها مع اختصار الحركة فً آخر الكلمة إلى - الٌاء–العربً، وذلك بعودة الم الكلمة 

َمؽَزى وُمْسَتدَعى؛ إذا أصلهما َمؽَزٌو : لكن المشكلة تكمن فً ما المه واو، نحو...نصفها

وٌرى عبد الصبور شاهٌن أن ما حدث حقٌقة هو سقوط شبه الحركة مع الحركة ...ُمسَتدَعوٌ 

كما أن .  magza:niثم مطلت الفتحة لتصبح فتحة طوٌلة - wuأي المزدوج الحركً –

االسم المقصور ٌكون منتهٌاً بفتحة طوٌلة وعند إلحاقه بعالمة التثنٌة تضاؾ إلٌه فتحة 

طوٌلة، فتلتقً فتحتان طوٌلتان وهذا مما ترفضه العربٌة، فإنها تكره تتابع الحركات 

. وبخاصة الحركات الطوٌلة، فإذا توالت فإنها تختصر الحركة األولى فً أؼلب األحٌان 

      وٌمكن التثبت من صحة ما وصل إلٌه المحدثون بالتحلٌل الصوتً لمقاطع الكلمة 

:   المقصورة، لرصد حقٌقة التؽٌر الصوتً الذي أصاب بنٌتها، نحو 

 malha: + a:ni (ان+ ملهى )
 ـَـَـ نِ + هـ ـَـَـ / م ـَـ ل 

ص ح + ح ح + ص ح ح / ص ح ص 
ألؾ )ٌتشكل تتابع حركً مرفوض فً اللؽة العربٌة

مما ٌستدعً انزالق الحركة الطوٌلة  (ألؾ التثنٌة+ المقصور
من بنٌة االسم المقصور إلى الٌاء شبه الحركة لٌتشكل 

: المزدوج الحركً الصاعد بحركة المد على الصورة اآلتٌة 
 malhaya:ni (ملهـَـٌان)

 نِ / ي ـَـَـ /هـ ـَـ / م ـَـ ل 
 ص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص 

كامالً - الفتحة الطوٌلة– ونإكد هنا على ما ذهبنا إلٌه من أن التؽٌر لو ٌقع على صوت المد 

.  بل على جزء منها فقط نحو ٌاء اللٌن
                                                           

 389،ص3الكتاب،ج: سٌبوٌه 

 166،ص3شرح الشافٌة فً الصرؾ البن الحاجب، ج: االستراباذي 
 127المنهج الصوتً للبٌنة العربٌة،ص: شاهٌن، عبد الصبور 
 42المرجع السابق، ص: انظر 
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  وٌرى بعض المحدثٌن أن اللؽة سعت إلى توحٌد االنزالق على شكل ٌاء فً ما كان أصله 

وهذا الرأي لٌس ببعٌد عما ذكره القدماء من ثقل . واواً أو ألفه جاءت زابدة؛ طلباً للخفة

إنما قلبت الواو :"ناتج عن الواو والٌاء فٌكون قلب الواو ٌاء للتخفٌؾ، إذ ٌقول االستراباذي

.  "المذكورة لوقوعها موضعاً ٌلٌق به الخفة لكونها رابعة ومتطرفة

     وٌقدم سلٌمان جوابرة تفسٌراً لحالتً النصب والجر ٌتلخص فً أن االنزالق الحركً 

ٌكون على صورة ٌاء كذلك، وٌكون سببه هو التخلص من الثقل الناشا عن المقطع 

، حٌث انقسم المقطع المرفوض إلى مقطعٌن وهما قصٌر مفتوح (ص ح ح ص)المرفوض

وقصٌر مؽلق، وهما مما تقبلهما العربٌة، وأحٌانا تتخلص من توالً الحركتٌن الطوٌلتٌن 

:  بإسقاط إحدى الحركتٌن الطوٌلتٌن أي ألؾ االسم المقصور، وٌمكن تبٌٌن ذلك صوتٌاً 

وٌرى أن العربٌة تخلصت من التقاء الحركتٌن الطوٌلتٌن بإحدى ....خوزالن - خوزلى 

. سقوط األلؾ: والثانٌة . طرٌقتٌن، إحداهما االنزالق الصوتً بصورة الٌاء

    وهذا التفسٌر ٌحتاج إلى تدقٌق وإعادة نظر، فالذي نراه أن حقٌقة التحول الصوتً فً 

مقاطع بنٌة الكلمة مطابق للتؽٌر الحاصل فً حالة الرفع، بل هو تطور عنها ال عن صورة 

– المفرد كما سعى الدارسون فً تفسٌراتهم، حٌث ٌتمثل بتحول جزء من الفتحة الطوٌلة 

، وانزالقه إلى الٌاء لقربها من مخرج الكسرة للداللة على حالة الجر -عالمة التثنٌة والرفع

وارتباطها بصورة ذهنٌة لدى المتكلم، ونقترح التصور اآلتً لتؽٌرات مقاطع بنٌة الكلمة 

: المقصورة فً حالتً النصب والجر

 malhaya:ni (ملهـَـٌان)المثنى المرفوع 
 نِ / ي ـَـَـ /هـ ـَـ / م ـَـ ل 

 ص ح/ ص ح ح / ص ح / ص ح ص 
 malhayayni (ملهـَـٌـَـٌن)المثنى المجرور والمنصوب 

 نِ  / ي ـَـ ي/ هـ ـَـ / م ـَـ ل 
 ص ح/ ص ح ص / ص ح / ص ح ص 

 
 
 
 

                                                           
 29ص: التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء: الجوابرة، علً سلٌمان 

  166،ص3شرح شافٌة ابن الحاجب،ج: االستراباذي 
 31التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء، : الجوابرة، علً سلٌمان 
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:  ت نٌة االسم المنقوص–  ال ا 

كل :      ٌطلق مصطلح االسم المنقوص على االسم المختوم بٌاء أصلٌة، وهو عند القدماء

وسمً المنقوص . الداعً، الساعً، المحامً: اسم معرب آخره ٌاء خفٌفة قبلها كسرة، نحو

وعرفه بعض .بهذه التسمٌة ألنه نقص حركتٌن من حركات اإلعراب وهما الضمة والكسرة

 :da:<iمثل الداعً . االسم المعرب لذي آخره ٌاء الزمة قبلها كسرة:" المحدثٌن بؤنه

، نحذؾ iw بدلٌل الفعل دعا ٌدعو حٌث تشكلت حركة مزدوجة da:<iwواألصل الداِعو 

ٌُعوض عنها بتطوٌل الكسرة فتصبح wشبه الحركة   :da:<i تلك التً ٌنتهً بها الداعً :i و

.  "طوٌل مفتوح+ طوٌل مفتوح :  حٌث ٌتكون من مقطعٌن

    وٌفسر بعضهم عدم ظهور الضمة والكسرة على االسم المنقوص بؤن السلٌقة العربٌة 

تمٌل إلى االنسجام الصوتً ابتعاداً من تنافر األصوات، لذا أرادوا أن ٌكون العمل من وجه 

. واحد

   وأظهرت الدراسات الصوتٌة الحدٌثة أن الٌاء التً فً آخر المنقوص هً ٌاء مدٌة أي 

وٌرى المحدثون أن هذه الٌاء تكونت نتٌجة مطل الكسرة القصٌرة فً نهاٌة . (كسرة طوٌلة)

االسم المنقوص كعنصر تعوٌضً فً نهاٌة االسم بدالً من شبه الحركة فً الحركة 

 ًُ ، بعد مرحلة التسكٌن أو أنها جاءت عوضاً عن qadiyuالمزدوجة المتشكلة فً قاِض

الحركة المزدوجة كاملة بعد سقوطها، ثم مطلت الكسرة القصٌرة فً نهاٌة االسم فؤصبحت 

وٌإكدون أصالة التعوٌض فً اللؽة العربٌة بما ذكره القدماء من أنهم قد . كسرة طوٌلة 

ٌحذفون الكالم، وإن كان أصله فً الكالم ؼٌر ذلك، وٌحذفون وٌعوضون، والتعوٌض عن 

:  المحذوؾ ٌكون بواحد مما ٌؤتً

تحقٌق حركة المحذوؾ  - 

مد حركة الصامت السابق  - 

مد الصامت التالً  - 

                                                           
 129م ، ص2،2002الصرؾ الوافً، دار األمل، األردن، ط: نهر،هادي 
  25البنٌة الصوتٌة للكلمة العربٌة،ص: بنً بكر، عبد القادر مرعً 
 316ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد: انظر 
 49التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء، ص: الجوابرة 
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.  إحالل صامت آخر مكان المحذوؾ - 

    وٌفسر عبد القادر عبد الجلٌل تشكل صوت ٌاء المد فً االسم المنقوص ذي األصل 

بؤن هذه الصورة المبنٌة على  (داعً= داِعو = َدَعَو )الواوي نحو اسم الفاعل من الفعل 

هٌبة األصل، وإن جاءت وفق بناء العربٌة المقطعً، إال أنها مع المقطع الثانً تسبب حالة 

ٌّق، والواو  من الشد الصوتً، الذي ٌتطلب جهداً عند تحقٌقه، ألن الكسرة صوت أمامً ض

ولكً ٌتخلص الناطق من هذا الثقل المخرجً . صوت خلفً مما ٌجعل تحقٌقها ثقٌال صوتٌا

ٌُصار إلى الصابت الطوٌل عن طرٌق - ألن المقطع مؽلق-والمقطعً  ُتحذؾ الواو، و

تضعٌؾ إنتاج صوت الكسرة؛ لكً تنتج الٌاء، وٌتحول معها المقطع فً حالة اإلؼالق إلى 

.  حالة الفتح تسهٌالً وتٌسٌراً 

    وٌرى القدماء أن االسم المنقوص ال تتؽٌر بنٌته عند التثنٌة، فنجدهم ٌكتفون باإلشارة إلى 

. أن االسم المنقوص عند التثنٌة تظهر ٌاإه، وال تؽٌر ٌطرأ على بنٌته فٌما ٌسمونه إعالالً 

. فتجاوزوه فً كثٌر من مإلفاتهم، ولم ٌشٌروا إلى أي تؽٌر ٌصٌب المنقوص عند تثنٌته

وال ممدوداً فإنك ال تزٌده فً - ٌقصد االسم المقصور- أما ما لم ٌكن منقوصاً :"ٌقول سٌبوٌه

وقال أبو علً . "التثنٌة على أن تفتح آخره كما تفتحه الصلة إذا نصبت فً الواحد

: تقول. عٍم وشٍج وقاٍض وؼاٍز ومهتٍد ومفترٍ : وما كان آخره ٌاء قبلها كسرة فنحو:"الفارسً

وقال األستراباذي فً علة عدم حذؾ الٌاء من مثنى ."قاضٌان ومفترٌان وشجٌان

ولم ٌحذؾ ٌاء المنقوص فً المثنى ألنها تفتح كما ذكرنا قبل ألؾ المثنى وٌابه، :"المنقوص

 ًَ .   "والفتحة ال تستثقل على الٌاء كما فً رأٌت القاض

ظبً :نحو.      وٌرى بعض المحدثٌن رأي القدماء هذا، فتكون تثنٌة شبه الصحٌح اآلخر

وكذلك ...وثدي وؼنً وكرسً وواو وزاي، ظبٌان وثدٌان وؼنٌان وكرسٌان وواوان وزاٌان

القاضٌان، : القاضً، والداعً، والنادي، والمحامً، تثنى على: نحو. أٌضاً تثنٌة المنقوص

وإذا كانت الٌاء محذوفة فً المفرد اللتقاء الساكنٌن فإنها . والداعٌان، والنادٌان، والمحامٌان

                                                           
 338أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة العربٌة، ص: الشاٌب،فوزي: انظر 

 347علم الصرؾ الصوتً،ص: عبد القادر،عبد الجلٌل 
 41-40،ص3المقتضب للمبرد ج: انظر 

 385، ص3الكتاب، ج: سٌبوٌه 
 . 40التكملة فً النحو، ص: الفارسً، أبو علً 
 180،ص2شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب،ج: االستراباذي 
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بٌنما ٌرى عبد الصبور شاهٌن أن االسم المنقوص . سامٌان، راعٌان: نحو. ترد فً المثنى

عند تثنٌته تتعرض بنٌته لبعض المتؽٌرات الصوتٌة، نتٌجة التقاء الكسرة الطوٌلة بالفتحة 

الطوٌلة فً حالة الرفع مثالً، فتنتج ٌاء االنزالق بٌن الحركتٌن، وهً فً الوقت نفسه صورة 

وٌرى سلٌمان الجوابرة أن ما حدث هو جعل الكسرة الطوٌلة فً نهاٌة الكلمة ... الم الكلمة

وكذلك الحال فً إلحاق عالمة التثنٌة حٌن تكون ٌاء مد ونون أي فً حالتً . كسرة قصٌرة

.   القاضٌٌن: النصب والجر، نحو

التقاء )    ونرى أن حقٌقة التؽٌر فً بنٌة االسم المنقوص عند تثنٌته سببه التتابع الحركً 

، مما ٌتسبب فً إشكالٌة صوتٌة فهو (ٌاء االسم المنقوص المدٌة وألؾ التثنٌة المدٌة

مرفوض مقطعٌاً، وٌكون التخلص من هذه اإلشكالٌة ال بتؽٌر كامل لحركة المد األولى التً 

هً جزء من بناء الكلمة، بل بتؽٌر جزبً لها حٌث ٌنزلق هذا الجزء من الحركة 

وٌظهر ذلك بجالء من خالل التحلٌل الصوتً . إلى مخرج ٌاء اللٌن (الكسرة الطوٌلة)المدٌة

:  لبناء الكلمة على النحو اآلتً

 qa:di:+ a: ni     (ان+ قاضً ): فً حالة الرفع
 ن ـِـ/ ـَـَـ / ض ـِـِ / ق ـَـَ 

ص ح / ح ح  /  ص ح ح/ ص ح ح 
ٌتعاقب فً هذه الصٌؽة حركتان طوٌلتان وهذا مرفوض فً العربٌة، وٌكون التخلص من 

–إلى شبه الحركة - ٌاء المد–هذا المقطع المرفوض بقلب الجزء الثانً من الحركة الطوٌلة 
: وهو بذلك ٌعالج مشكلة مقطعٌة وٌحمل داللة إعرابٌة وعددٌة، لتصبح الصٌؽة- ٌاء اللٌن

 qa:di ya: ni     (قاضٌان): فً حالة الرفع
 ن ـِـ/ ي ـَـَـ / ض ـِـ / ق ـَـَ 
ص ح / ص  ح ح  /ص ح/ ص ح ح 

وفً حالتً الجر والنصب فإن مورفٌم التثنٌة ٌإدي الدور اإلعرابً، من خالل تحول جزء 
الحركة الطوٌلة إلى شبه الحركة الٌاء ٌاء اللٌن، وهذا التحول مشابه لما جرى عند دخول 

: وٌمكن مالحظة ذلك بالتحلٌل الصوتً . مورفٌم التثنٌة على بناء الكلمة
ٌِن    ٌَ  qa:di:+ yi niقاِض

 ن ـِـ/ ي ـَـ ْي /ض ـِ / ق ـَـَ 
ص ـِـ / ص ح ص /ص ح/ ص ح ح 

 
 
 

                                                           
 187تصرٌؾ األسماء واألفعال،ص: قباوة، فخر الدٌن 
التحوالت الصوتٌة فً بنٌة االسم عند : الجوابرة،علً سلٌمان/ 128المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة،ص: شاهٌن، عبد الصبور/انظر 
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:  ت نٌة االسم الممدود– رابعاً 

     الممدود عند تثنٌته فٌه ثالث احتماالت، فٌحتم بقاء الهمزة إن كانت أصلٌة من أصول 

الكلمة مثل قراء وخباء وبداء، وٌحتم قلبها واوا إن كانت زابدة للتؤنٌث نحو بٌضاء وصفراء 

وحمراء، وٌجوز بقاإها وقلبها واوا إن كانت مبدلة من حرؾ أصلً نحو صفاء ودعاء 

   .وبناء وفداء

. صحراء– بناء – ابتداء : مثل.    وهو كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألؾ مد زابدة

كل شًء وقعت :"، فهو عند سٌبوٌهوٌنقسم االسم الممدود إلى أنواع بحسب حالة الهمزة

وأما الممدود فما وقعت ٌاإه أو واوه طرفاً بعد :"وٌقول أبو علً. "ٌاإه أو واوه بعد ألؾ

وجعل القدماء . "االسترشاء واالستسقاء ألنهما بمنزلة االستخراج: ألؾ زابدة، وذلك نحو

أصلٌة كقُّراء وُوّضاء، ومنقلبة عن : للهمزة أنواعاً فالتً سبقتها ألؾ على أربعة أضرب

ومنقلبة عن ألؾ . حرؾ أصل كرداء وِكساء، وزابدة فً ُحكم األصلٌة كِعلباء وِحرباء

فكما أن الٌاء والواو ٌقلبان إلى األلؾ إذا :"ٌقول ابن عصفور. التؤنٌث كحمراء وصحراء

فلما قلبت الٌاء والواو ألفا . انفتح ما قبلهما وكانا فً الطرؾ، فكذلك قلبا فً هذا الموضع

. "التقى ساكنان واأللؾ المبدلة واأللؾ الزابدة قبلها، فقلبت الثانٌة همزة اللتقاء الساكنٌن

نا : وذكر الفراء ألفاظاً تؤتً مقصورة وممدودة تحمل مدلوالً واحداً، منها الشِّفا والُبكا والزِّ

هنا والَهٌجا وا والدَّ . وؼٌرها...والشِّرى والَقصا والضَّ

     وٌرى القدماء فً تثنٌة الممدود أن التؽٌر الحاصل فً بنٌته متعلق بطبٌعة الهمزة 

قُراءان، وُوضاءان، وٌستقبح قلبها واواً : نحو. ونوعها، فإن كانت أصلٌة فإن بقاءها أجود

هناءان، : كما ٌرى المبرد، إن كانت همزته أصلٌة ألحقت به عالمة التثنٌة بال تؽٌٌر، نحو

واألعرؾ فً :"ٌقول األستراباذي. ضٌاءان، وباءان، وابتداءان، وإنشاءان، وّضاءان

                                                           
 619، ص4النحو الوافً، ج: حسن، عباس: انظر 
 130م ، ص2،2002الصرؾ الوافً، دار األمل، األردن، ط: نهر،هادي 
 189تصرٌؾ األسماء واألفعال، ص: قباوة ، فخر الدٌن :انظر 
 539،ص3الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ج: سٌبوٌه 
 76التكملة فً النحو،ص: الفارسً،أبو علً 
شرح :ابن ٌعٌش/  174،ص2شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب،مج:  االستراباذي، رضً الدٌن محمد بن الحسن 

 84،ص3المقتضب،ج: المبرد/ 201،ص3المفصل،ج
 547الممتع فً التصرٌؾ، ص: ابن عصفور 
 (فناء الدار: الهزال، القصا: الضوا)42المقصور والممدود،ص: الفراء 
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: األصلٌة بقاإها فً التثنٌة همزة، وحكى أبو علً عن بعض العرب قلبها واواً نحو

اوان . "قُرَّ

  وإن كانت منقلبة عن واو أو ٌاء جاز قلبها واوا نحو كساوان ورداوان لكنه لٌس بجٌد، 

. "فتصحٌحها أولى من إبدالها لقرب نسبتها من األصلٌة ألنها من أصل:" ٌقول االستراباذي

علباوان وحرباوان وهو أحسن، ٌقول :      وإن كانت الهمزة ملحقة قلبت الهمزة واواً نحو

إال أن إبدال الملحقة واواً أولى من تصحٌحها؛ ألنها لٌست أصالً وال عوضاً :" االستراباذي

. "من أصل، بل هً عوض من زابد ملحق باألصل فنسبتها إلى األصلٌة بعٌدة

حمراوان وصحراوان، : نحو.  وإن كانت للتؤنٌث كان قلبها واواً واجباً 

فإن كان الممدود ال ٌنصرؾ وآخره :"ٌقول سٌبوٌه. بٌضاوان،ؼّراوان، ُخنفساوان، ُنفساوان

زٌادة جاءت عالمة للتؤنٌث، فإنك إذا ثنٌت أبدلت واواً، كما تفعل ذلك فً قولك خنفساوي، 

فالهمزة فً هذه األسماء منقلبة عن ألؾ :" وٌقول أبو علً. "وكذلك إذا جمعته بالتاء

ُحْبلى، لما وقعت قبلها ألؾ زابدة انقلبت ألؾ التؤنٌث همزة، فهذه : التؤنٌث التً فً نحو

أما القلب فلكونها زٌادة :" وٌعلل االستراباذي هذا القلب بقوله."الهمزة ٌلزمها بدل الواو

وربما ... محضة، فهً باإلبدال الذي هو أخو الحذؾ أولى من ؼٌرها مع قصد الفرق

وإنما قلبوها ولم :"وٌعلل الزمخشري قلب الهمزة واوا بقوله."صححت فقٌل حمراءان

صحراوات : ٌقروها على لفظها حمالً على الجمع المإنث السالم والنسب من نحو

وخنفساوات وصحراوّي وحمراوّي؛ الجتماعهن فً سالمة الواحد وزٌادة الزابدٌن فً

وتبدل من ألؾ التؤنٌث الممدودة إذا :"وجاء فً أمالً القالً عن الواو. "اآلخر منهن للمعنى

 175،ص2االستراباذي، شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب،مج 
 175،ص2المرجع السابق،مج 
 175،ص2المرجع السابق،مج:انظر 

 / 202،ص3شرح المفصل،ج:ابن ٌعٌش/ 87،ص3المقتضب،ج: المبرد 
 391،ص3الكتاب،ج: سٌبوٌه 
 42التكملة فً النحو، ص: الفارسً،أبو علً 
147،ص2شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب، مج: االستراباذي، رضً الدٌن محمد بن الحسن 

 202،ص3شرح المفصل،ج:ابن ٌعٌش 
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وتكون بدالً من الهمزة المبدلة من الٌاء ...حمراوان وحمراويّ : أضٌفت أو ثنٌت، فقلت

.  "كساوان وؼطاويّ : والواو فً التثنٌة واإلضافة، نحو

     ولكن إذا وقعت ألؾ الممدود بعد واو فإن الهمزة ال تبدل فً المثنى لبال تقع األلؾ بٌن 

وأما ما قبلها واو دون الٌاء :"قال االستراباذي. عشواءان، قْنواءان، حّواءان: واوٌن، نحو

فلوقوعها بٌن ألفٌن فبالؽوا فً الهرب من اجتماع األمثال ألن الٌاء أقرب إلى األلؾ من 

.   "الواو ولكون لواو والهمزة متقاربتٌن فً الثقل

     أما المحدثون فمنهم من ٌرى أن الهمزة فً االسم الممدود قد جًء بها لؽرض التسهٌل 

وإراحة النفس، ألن البناء قد ٌتؤلؾ فً اآلخر من مقطع مفتوح، ولذا البد من اإلتٌان بصوت 

ٌّزة النبر وٌإدي إلى إؼالق المقطع المفتوح، وفً الوقت نفسه ال ٌعد من  تتوافر فٌه م

. ...حروؾ المبانً وٌستطٌع الناطق إقامته وقت ما ٌشاء

وٌعترض عبد القادر .      وٌرى بعضهم أن الهمزة فً االسم الممدود هً عالمة التؤنٌث

عبد الجلٌل على هذا الرأي وٌعلل ذلك بؤن الهمزة ؼٌر مستقرة فً النطق، وربما تإدي 

واالسم الممدود ٌحتاج لتفصٌل فً دراسة . السرعة إلى إسقاطها دون أن تتؤثر معالم الداللة

فإن كانت الهمزة :" ٌقول عبد الصبور شاهٌن. التؽٌرات الصوتٌة فً بنٌته عند التثنٌة

وإن كانت أصلٌة بقٌت . صحراوان: للتؤنٌث أسقطت وحل محلها الواو فٌقال فً صحراء

وإن كانت منقلبة عن أصل أو . قُّراء قراءان، وفً وّضاء وّضاءان: فٌقال فً. كما هً

كساءان، : لإللحاق فٌجوز بقاإها على حالها أو تحل محلها واو، فٌقال فً كساء

. "(ك س و: ألن مادتها األصلٌة).وكساوان

     ومنهم من ٌرى أن االسم الممدود عند تثنٌته ال ٌطرأ علٌه تؽٌر مهما كان نوع الهمزة، 

:" ٌقول سلٌمان الجوابرة. فعلى كل حال تلحق ببنٌة الكلمة عالمة التثنٌة دون تؽٌر ملحوظ

إذا أردنا أن نقؾ على التحول الصوتً فً بنٌة االسم الممدود عند إلحاقه بعالمة التثنٌة، 

البد من التعامل مع صٌؽة المفرد بؽض النظر عن أصل الهمزة فٌه، أي مع بنٌة االسم 

                                                           
 187األمالً،دار الكتاب العربً،بٌروت،الجزء الثانً ،ص: القالً،أبو علً 
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أما الصٌػ الواردة مع . "السطحٌة سواء كانت الهمزة أصلٌة أو للتؤنٌث أو منقلبة أو ملحقة

تؽٌر فً صوت الهمزة وقلبها واوا، فٌرى المحدثون أن الطبٌعة والخصابص الصوتٌة 

للهمزة هً السبب فً حدوث التؽٌر فً بنٌة الكلمة الصوتٌة، حٌث تتحول من صوت 

الهمزة إلى شبه الحركة، ومثل هذه التحوالت الصوتٌة ال تترك أثراً على مستوى البناء 

المقطعً للكلمة، بسبب وجود صوت الهمزة؛ ألنها عرضة للتؽٌر والتحول؛ وألنها أكثر 

ولذلك ...األصوات العربٌة صعوبة فً نطقها، ووصفها القدماء بؤنها حرؾ شدٌد مجهور

تلجؤ العربٌة إلى تؽٌٌر الهمزة إما بحذفها مع حركتها أو بحذفها وحدها أو تحوٌلها إلى 

.  نصؾ صامت 

     وٌقترح بعض المحدثٌن أن التؽٌر الصوتً الحاصل فً بعض صٌػ الممدود من الهمز 

إلى الواو شبه الحركة على أنه طرٌقة من طرق التخلص من الهمز، وٌكون بإسقاطها ثم 

. حمراء حمراوان:نحو . إحالل الواو مكانها، وهو ما أشار إلٌه القدماء من قلب الهمزة واواً 

 .وأن إحالل الواو مكان الهمزة تعوٌض موقعً للجزء الذي سقط من الكلمة

     والتحلٌل الصوتً للبنٌة المقطعٌة لبناء الكلمة ٌكشؾ أن صٌػ الممدود تعامل معاملة 

إال أن بعض الصٌػ تتؽٌر من . صحٌح اآلخر، فال تتؽٌر بنٌته عند اتصال لواصق التثنٌة به

:    ونرصد التؽٌرات اآلتٌة. نحو ما كانت همزته للتؤنٌث أو لإللحاق

 sahra:>+ a:ni اِن   + صحراء(الممدود همزته للتؤنٌث)

 ن ـِـ/ ـَـَـ + ر ـَـَ ء / ص ـَـ ح 

ص ح / ح ح +  ص ح ح  ص/ ص ح ص 

بعد إضافة مورفٌم التثنٌة المكون من حركة الفتح الطوٌلة ونون مكسورة تتؽٌر البنٌة 

المقطعٌة لمعالجة المقطع الحركً الجدٌد من خالل تحول المقطع الطوٌل المؽلق إلى طوٌل 

 :على الصورة اآلتٌة. مفتوح ٌتبعه طوٌل مفتوح آخر وقصٌر مفتوح

                                                           
 35التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء، ص: الجوابرة، علً سلٌمان 
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 sahra:>a:ni صحراءاِن    

 ن ـِـ/ ء ـَـَـ / ر ـَـَ / ص ـَـ ح 

ص ح / ص ح ح / ص ح ح  / ص ح ص 

ربما كنوع من المماثلة بٌن الحركات  (الواو)ثم ٌقلب صوت الهمزة إلى شبه الحركة 

والصوامت، ولٌس طلباً للتخفٌؾ كما ٌرى بعض المحدثٌن؛ إذ لو كان التخفٌؾ هدفاً 

 .لقصدت اللؽة إلى الٌاء كونها أخؾ من الواو وأقرب مخرجا إلى األلؾ

 sahra:wa:ni صحراواِن    

 ن ـِـ/ و ـَـَـ / ر ـَـَ / ص ـَـ ح 

 ص ح/ ص ح ح / ص ح ح  / ص ح ص 

     وٌفسر ؼالب المطلبً تؤثر الهمزة بالحركتٌن المجاورتٌن لها بؤن الصوت االنفجاري 

لقد أثبتت التسجٌالت الطٌفٌة أن صوت :"ٌكاد ٌكون الضد الربٌس لصوت المد، وٌقول

. "الهمزة ٌكون فً حالة وقوعه بٌن صوتً مد صوتا ؼٌر مستقر وشبٌها بصوت المد 

.  "وضع الساكن بٌن علتٌن هو أكثر األوضاع صعوبة"وٌرى أحمد مختار عمر أن 

     أما االسم الممدود المتضمن صوت الواو قبل ألؾ المد فال تتؽٌر بنٌته لبال تتوالى 

مقاطع متماثلة تترك األثر السمعً ذاته فً ذهن السامع فتتجنب اللؽة المماثلة فً مثل هذا 

.  الموضع، وحفاظا على مقطع النبر المتضمن صوت الهمزة

 +<:ašwa>اِن  + عشواء(الممدود همزته للتؤنٌث مسبوقة بواو)
a:ni 

 ـَـَـ ن ـِ + و ـَـَـ ء / ع ـَـ ش 
ح ح ص ح + ص ح ح ص / ص ح ص 

تتحول البنٌة المقطعٌة كما االسم الصحٌح من مقطع طوٌل مؽلق إلى 
 مقطعٌن طوٌلٌن مفتوحٌن

 ašwa:>a:ni>عشواءاِن     
 ن ـِ / ء ـَـَـ / و ـَـَـ / ع ـَـ ش 

ص ح / ص ح ح / ص ح ح / ص ح ص 
بإحالل )وٌرى بعض المحدثٌن أن التؽٌر الحاصل فً بنٌة الكلمة هو إقفال لمقطع مفتوح 

الهمزة محل صوت اللٌن، ال على سبٌل اإلبدال بل من أجل تصحٌح نهاٌة الكلمة، وذلك أن 

األصل بناي وكساي وحمراى، ولما كان األصل فً الوقؾ هو السكون فإن هذا معناه أن 
                                                           

 182دراسة فً األصوات العربٌة، ص: المطلبً،ؼالب 
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العربً ٌكره الوقؾ على مقطع مفتوح؛ ولذا ٌعمد إلى إؼالقه، فؤؼلق المقطع فً هذه الكلمة 

فاأللؾ والواو مثال فً . بالهمز لذي وظٌفته فً النطق ههنا ال ٌزٌد على كونه قفالً مقطعٌاً 

ٌنشؤ عن النطق بهما )ضمة + فتحة طوٌلة : نهاٌة كساو هما حركة لٌن مزدوجة أي

فلما همز آخر اللفظ انشطر . ( w هً الواو semi-vowelمتصلٌن نصؾ حركة 

عنصراهما فضاع شطر هو الضمة، وبقً شطر هو الفتحة الطوٌلة، وكذلك بقٌة األسماء 

وفً موضع آخر ذكر أن القول بزٌادة ألؾ فً . مثل سماء وبناء وظباء وفضاء وحمراء

حمراء واجتماع ألفٌن ال داعً له، وإنما الذي حدث على رأٌه فضالً عن إقفال المقطع 

. بالهمز أن الناطق شعر بضرورة تقوٌة النبر الطولً فً الكلمة فقواه بنبر الهمزة
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المبحث ال انً 

تغٌرات بنٌة االسم عند جمعه على المذكر السالم 

واللؽة العربٌة لها طرابق فً نسج "      الجمع هو ما دّل على أكثر من اثنٌن أو اثنتٌن

جموعها وتسٌر وفق أنظمة قٌاسٌة ثابتة إال ما جاء به السماع وورد مروٌا عن العرب حٌث 

والجمع هو الركن اآلخر من فصٌلة العدد، . كانت لهجات بعض القبابل تتداول استعماله

  ."متجه الصٌؽة وتحوالتها الداخلٌة- 2. متجه اإللصاق- 1: ٌقوم بناإه على متجهٌن

     والجمع السالم هو من النوع األول الذي ٌقوم على إضافة عالمة خاصة إلى االسم 

صٌؽة مبنٌة للداللة على العدد الزابد :"وٌعرفه القدماء بؤنه. المفرد لٌدل على أكثر من اثنٌن

على اثنٌن، واألصل فٌه أٌضاً العطؾ كالتثنٌة، إال أنهم لما عدلوا عن التكرار فً الثنٌة طلباً 

ما آخره واو أو ٌاء مكسور :"وعند الزمخشري هو. "لالختصار كان ذلك فً الجمع أولى

ما قبها بعدها نون مفتوحة، أو ألؾ وتاء، فالذي بالواو والنون لمن ٌعلم فً صفاته وأعالمه، 

والذي . كالمسلِمٌن، والزٌِدٌن، إال ما جاء من نحو ثبون وقُلون وأرُضون وأحّرون وإوّزون 

  "باأللؾ والتاء للمإنث فً أسمابه وصفاته كالهندات والثمرات والمسلمات

     وٌرى القدماء أن هذا النوع من الجمع ٌقوم على عالمات أو لواصق هً الواو والنون، 

والٌاء والنون دون إشارة إلى طبٌعة هذه اللواحق الصوتٌة عدا كونها أصواتا ساكنة فً 

أما الواو فعالمة الرفع وأما النون فبدل من الحركة والتنوٌن اللذٌن : "ٌقول المبرد. نظرهم

كانا فً الواحد وٌكون فٌه فً الجر والنصب ٌاء مكان الواو، وٌستوي الجر والنصب فً 

فإذا ...هذا الجمع، كما استوٌا فً التثنٌة ألن هذا الجمع على حد التثنٌة وهو الجمع الصحٌح

جمعته على هذا الحد أدٌت بناءه أٌضا ثم زدت علٌه واوا ونونا أو ٌاءا ونونا ولم تؽٌر بناء 

 "الواحد عما كان علٌه

الضمة الطوٌلة والكسرة )    بٌنما ٌرى المحدثون أن هذه اللواصق هً أصوات مد 

، مما ٌقتضً فهماً مختلفاً لطبٌعة التؽٌرات الصوتٌة الحاصلة أثناء دخولها على (الطوٌلة

وٌرى المحدثون أن هذه اللواصق ذات طبٌعة مقطعٌة مختلفة تتمثل فً تشكٌلها . بنٌة الكلمة
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مع الصامت األخٌر من بنٌة المفرد مقطعاً واحداً، ودخولها على االسم ٌإثر فً عدد 

المقاطع الصوتٌة فاتصال عالمة الجمع ببنٌة االسم المجرد تحوله إلى مقطعٌن إضافٌٌن فً 

ولهذه اللواصق دالالت مختلفة ال تقتصر على .."حالة الوصل ومقطع واحد فً حالة الوقؾ

. الجمع أشار إلٌها القدماء والمحدثون

الجمع والتذكٌر؛ ألن هذا الضرب من :"      ذكر الزمخشري أن فً الواو ست عالمات

الجمع إنما هو للمذكرٌن ممن ٌعقل، والسالمة، والقلة، وعالمة الرفع، وحرؾ اإلعراب، 

وأما النون فعوض من الحركة والتنوٌن اللذٌن كانا فً ...هذا مذهب سٌبوٌه. وكذلك الٌاء

الداللة على : "وٌرى المحدثون أن لهذه اللواصق المورفٌمٌة دالالت صرفٌة هً. "الواحد

. "التذكٌر، والداللة على الجمع، والداللة على نسبٌة الكمٌة العددٌة

     وقد الحظ القدماء أن هذه النون تكون مفتوحة، ولهم فً ذلك تعلٌالت وتفسٌرات 

وإنما حركت نون الجمع ونون االثنٌن اللتقاء الساكنٌن، فحركت نون :"ٌقول المبرد. متباٌنة

الجمع بالفتح ألن الكسر والضم ال ٌصلحان فٌها؛ وذلك أنها تقع بعد واو مضمون ما قبلها، 

"أو ٌاء مكسور ما قبلها، وال ٌستقٌم توالً الكسرات والضمات مع الٌاء والواو ففتحت

. "لٌفرق بٌن نون الجمع ونون التثنٌة"وٌرى الزمخشري أن نون الجمع حركت بالفتح؛

ٌّرت الحركات   وٌفسر بعض المحدثٌن فتح نون الجمع بعامل المخالفة؛ إذ بتؤثٌرها ؼ

. ومن االستفال إلى االستواء (التوسط)متجهها من االستعالء إلى االستواء 

:  جمع االسم الصحٌح على المذكر السالم - 

أن ٌدل االسم على أكثر من اثنٌن، بإلحاق ضمة طوٌلة :"    ٌعرؾ جمع المذكر السالم بؤنه

وال تتؽٌر بنٌة االسم . "ونون فً حالة الرفع، وكسرة طوٌلة ونون فً حالتً النصب والجر

به؛ وذلك ٌعود إلى سالمة بنٌته  (ٌن– ون )الصحٌح عند اتصال مورفٌمات الجمع السالم 

ٌقول عبد الصبور . المقطعٌة من المحظورات أو المكروهات من المقاطع الصوتٌة
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فمثال العلم ...ٌشترط فً االسم الذي ٌجمع هذا الجمع أن ٌكون علما أوصفة:"شاهٌن

- مسلم–ومثال الصفة التً استوفت الشروط . محمدون: فٌقال فٌه- محمد-المستوفً للشروط

فٌكون التحلٌل الصوتً لبنٌة االسم الصحٌح المجموع سالماً فً أحواله . "مسلمون: فٌقال

:  المختلفة من رفع أوجر أو نصب على الصورة اآلتٌة

 ka:tibunكاتٌب 
 ب ـُ ن/ ت ـِـ / ك ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ح 

 ka:tibu:naكاتبوَن  
 ن ـَـ/ب ـُـُ / ت ـِـ / ك ـَـَـ 

ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح 
دخل مورفٌم الجمع على بنٌة االسم دون أن تؽٌر 

فٌه لعدم الحاجة لذلك فال إشكالٌة مقطعٌة أو 
. صوتٌة متشكلة فً هذه البناء

 
 ka:tibinكاتٍب 

 ب ـِ ن/ ت ـِـ / ك ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ح 

 ka:tibi:naكاِتبٌَن 
 ن ـَـ/ب ـِـِ / ت ـِـ / ك ـَـَـ 

ص ح / ص ح ح/ ص ح / ص ح ح 
دخلت مورفٌم الجمع على بنٌة االسم دون أن تؽٌر 

فٌه لعدم الحاجة لذلك فال إشكالٌة مقطعٌة أو 
. صوتٌة متشكلة فً هذه البناء

 
     ونالحظ من خالل التحلٌل الصوتً للبنٌة المقطعٌة لالسم فً حالتً اإلفراد والجمع أن 

التؽٌر الطارئ هو دخول لصوت حركة واحدة تزٌد فٌها صٌؽة الجمع عن صٌؽة المفرد، 

مما ٌطرح تساإالً حول حقٌقة مورفٌم الجمع الذي اعتدنا  (كا ِت بـُـُـ نَ / كا ِت ُب ْن ):نحو

.   على اعتباره مكوناً من صوت المد ونون العوض

ٌجري مجرى االسم الصحٌح ال  (األجوؾ)أو معتل العٌن (المثال)     واالسم المعتل الفاء 

تؽٌر ٌطرأ على بنٌته المقطعٌة عند إلحاق مورفٌمات الجمع به، وذلك أنه كالصحٌح ال 

واهب ):نحو. ٌتضمن إشكالٌات مقطعٌة ولبعد صوت العلة عن المورفٌم الداخل على االسم

(: بابعون-بابع)و(واهبون–
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 wahibuواهب 
ب ـُـ / هـ ـِ / وـَـَ 

 ص ح/ ص ح / ص ح ح 
 wahibu:naواهبون (فً الجمع)

 ن ـَـ/ ب ـُـُـ / هـ ـِـ / و ـَـَ 
ص ح / ص ح ح / ص ح / ص ح ح 

 

:  جمع االسم المقصور على المذكر السالم– 

     ٌنتهً االسم المقصور بؤلؾ المد، ودخول لواصق الجمع علٌه ٌإدي إلى تتابع حركً 

وٌرون . ، وهو ما ٌسمٌه القدماء التقاء الساكنٌن(الفتحة الطوٌلة والضمة الطوٌلة)مرفوض

أن ألؾ المقصور تحذؾ، وٌبقى ما قبل األلؾ مفتوحاً داللة على أن الم الكلمة المحذوفة 

اعلم أنك تحذؾ األلؾ وتدع الفتحة التً كانت قبل األلؾ على حالها، :"ٌقول سٌبوٌه. ألفاً 

ٌُحّركا كراهٌة الٌاءٌن مع الكسرة، والٌاء مع الضمة  وإنما َحذفَت ألنه ال ٌلتقً ساكنان، ولم 

فإذا كان الجمع لحقت الواو هذه األلؾ التً كانت :" وقال المبرد. "والواو حٌث كانت معتلة

وكذلك هذه األلؾ فحذفت األلؾ اللتقاء الساكنٌن فبقٌت . فً مؽزى ومصطفى والواو ساكنة

واو الجمع أو ٌاء الجمع وما قبل كل واحد مفتوح، ألنه كان مفتوحاً قبل األلؾ فحذفت 

فإذا جمعت ما آخره ألؾ فً هذا :"وقال أبو علً الفارسً."األلؾ وبقً الشًء على حاله 

هإالء ُمَثنَّْون، وُمَعلَّْوَن، وُمصَطَفْوَن، : الجمع قلت فً مثّنى، ومعلّى، ومصطفى، واألعلى

وٌقول . "فحذفت األلؾ التً قبل الواو وبقً ما قبلها على ما كان علٌه من الفتح. واألَْعلَْونَ 

مصطفَون : وإن كان االسم مقصوراً حذفت األلؾ فً األحوال للساكنٌن، نحو:"االستراباذي

ومصطَفٌن والعٌَسون والعٌِسٌن، وإنما حذفت فً الجمع وقلبت فً المثنى مع التقاء 

.   ..."الساكنٌن

     وٌرى المحدثون أن جمع االسم المقصور بالواو والنون أو الٌاء والنون ٌإدي إلى تتابع 

فإذا كان االسم منتهٌاً بفتحة طوٌلة نشؤ :"حركً مرفوض مقطعٌاً، ٌقول عبد الصبور شاهٌن
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عن إلحاق الضمة الطوٌلة بها توالً أربع حركات قصار، أو حركتان طوٌلتان فٌخفؾ من 

طول الفتحة لتصبح قصٌرة، وٌنشؤ عن التقابها بالضمة الطوٌلة انزالق فً صورة واو، 

كما ٌحدث انزالق بٌن هذه الفتحة الطوٌلة وعالمة الجمع ....مصطَفون:فٌقال فً مصطفى

المنصوب، وهً الكسرة الطوٌلة، فتختصر الفتحة إلى قصٌرة، وٌنطق االنزالق بٌن الفتحة 

نَ : والكسرة فً صورة ٌاء، فٌقال ٌْ وٌفسره عبد الجلٌل عبد القادر بؤنه نوع من . "مصطَف

ولما كان المقطع الرابع ٌتؤلؾ من :"المخالفة بٌن أصوات المد بصوت شبه الحركة، إذ ٌقول

نواة مضّعفة، ابتداًء متلوة بصامت، ومسبوقة بمقطع متوسط مفتوح، أدى ذلك إلى توالً 

صابتٌن طوٌلٌن، وحقٌقتهما أربع صوابت قصٌرة، وكان البد من إجراء تخفٌض فً كمٌتها 

 تٌسٌراً awحٌث تحولت الصوابت القصٌرة األربع إلى صوت مركب واحد هو ...الصوتٌة

 عند جمعه جمع مذكر :mustafaمثل مصطَفى :"وٌقول عبد القادر بنً بكر. "للنطق

والذي حدث هو تقصٌر الحركة ...(mustafawnaُمْصَطَفْوَن ):سالماً فً حال الرفع نقول

وٌرى . "وإن سبب التقصٌر هو التخلص من المقطع الطوٌل المؽلق بصامتٌن. الطوٌلة

سلٌمان جوابرة أن هذا التتابع ٌشكل بعض المحظورات الصوتٌة فٌطرأ علٌه بعض 

التؽٌرات الصوتٌة وٌمكن تمثٌل المراحل التً مرت بنٌة االسم لمقصور عند جمعه كما 

 (- البنٌة العمٌقة–تعود األلؾ إلى أصلها )ون + أعلى: ٌرى القدماء على النحو التالً

ون تحذؾ األلؾ اللتقاء الساكنٌن أعلون وٌإتى بالفتحة +ون لتحركها تقلب ألفا أعال+أعلو

وٌقترح تفسٌراً مختصراً للتؽٌر فً بنٌة الكلمة المقصورة هو قلب . لإلشعار أن األلؾ حذفت

:  وذلك على النحو التالً.  عندما تتبع الفتحة الطوٌلةw إلى شبه حركة :uالحركة الطوٌلة 

 فجًء بشبه (mustafawna)ُمصَطَفْوَن  = (Mustafa:) + u:na ُون +ُمْصَطَفى 

الحركة رؼبة من العربٌة فً إقفال مقاطعها المفتوحة بصامت، والواو أقرب إلى الصامت 

من الضمة الطوٌلة، وأما من جهة أخرى فقد ظهر محظور لؽوي جدٌد حٌث تشكل مقطع 

. فاضطرت اللؽة إلى تقصٌر نواته وهً الفتحة الطوٌلة  (ص ح ح ص)جدٌد من نوع 

:  والذي نراه من خالل التحلٌل الصوتً هو تحول البنٌة المقطعٌة عبر المراحل التالٌة
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 mustafa: + u:naون    + مصطفى 
 ـُـُـ ن+ ؾ ـَـَـ / ط ـَـ / م ـُ ص 

ح ح ص + ص ح ح / ص ح / ص ح ص 
: تعود األلؾ إلى أصلها الٌابً النتفاء عامل القلب إذ تطرفت وانفتح ما قبلها لتصبح الصٌؽة

ٌُون  mustafayu:na مصطف
 ي ـُـُـ ن/ ؾ ـَـ / ط ـَـ / م ـُـ ص 

 صص ح ح / ص ح  / ص ح / ص ح ص 
 مقطع النبر      

وال تتضمن هذه الصٌؽة أٌة إشكالٌة من الناحٌة الصوتٌة أو المقطعٌة إال 
أن المقطع الطوٌل المؽلق فً حالة الوقؾ ٌمثل مقطع النبر، وبقاءه فً 

ٌُجمع  (ُمصَطؾٍ )هذه الصورة ٌإدي إلى التباسه بصٌؽة اسم الفاعل  إذ 
 ( mustafu:naمْصَطفُون ):  على الصورة اآلتٌة

 ن ـَـ/ ؾ ـُـُـ  / ط ـَـ / م ـُـ ص 
ص ح / ص ح ح / ص ح/ ص ح ص 

مقطع النبر  

فكان البد للؽة من تؽٌٌر موضع النبر تجنباً لاللتباس، فكان التحول إلى 
الصٌؽة األخرى من خالل تحول الجزء األول من الضمة الطوٌلة إلى 

: على النحو اآلتً . فتحة لٌنزلق الجزء الثانً منها إلى موضع نطق الواو
 (mustafawna مصطَفون)

ن ـَـ / ؾ ـَـ و / ط ـَـ / م ـُـ ص 
ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص 

    :  جمع االسم المنقوص على المذكر السالم

، وتتؽٌر بنٌة االسم المنقوص عند ...قاضً، سامً:   االسم المنقوص ٌنتهً بٌاء مدٌة نحو

جمعه، وٌرى القدماء أن ٌاء االسم المنقوص تحذؾ فً الجمع على العكس من التثنٌة، حٌث 

والمنقوص تحذؾ :"ٌقول االستراباذي. تثبت الٌاء، وٌرجع ذلك إلى الثقل والتقاء الساكنٌن

ٌاإه، وذلك ألنها تنضم قبل الواو وتنكسر قبل الٌاء، والضم والكسر مستثقالن على الٌاء 

ًُ ومررت بالقاضًِ، وهذه الٌاء مع واو الجمع  المكسورة ما قبلها، كما فً جاءنً القاض

وٌابه فً حكم الطرؾ لعدم لزومهما والتقى ساكنان، فحذؾ أولهما كما هو القٌاس فً 

الساكنٌن اللذٌن أولهما حرؾ مد، َفُضمَّ ما قبل الواو لمناسبتها للضمة كما فً الصحٌح، ولو 

أبقٌت الكسرة مع بقاء الواو بعدها لتعسر النطق بها، ولو قلبت الواو ٌاء لم ٌبق فرق بٌن 

وكذلك ٌرى أبو علً الفارسً أن سبب الحذؾ . "رفع الجمع وؼٌره من النصب والجر

وأما ما كان آخره ٌاء قبلها كسرة، فإنك إذا جمعته هذا الجمع حذفت :" ٌقول. التقاء الساكنٌن

179،ص2شرح الكافٌة، ج:االستراباذي 
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الٌاء منه؛ ألنه ٌلزم تحرٌكها بالضم قبل الواو فً الرفع، وبالكسر قبل الٌاء فً الجر 

والنصب، فإذا سكنت التقت مع الجمع وٌابه ساكنة فحذفت اللتقاء الساكنٌن وألقٌت حركتها 

.     "على العٌن

     وٌرى بعض المحدثٌن أن اإللحاق حدث قبل حدوث اإلعالل متعاملٌن مع البنٌة 

العمٌقة، وهم فً ذلك ٌتفقون مع القدماء إلى حد ما فً األصل المفترض لكنهم ٌختلفون 

كما تتردد تفسٌراتهم حول طبٌعة هذه . معهم من بعد ذلك فً التفصٌالت الصوتٌة

القاضً، فإن إلحاق الضمة الطوٌلة : فٌرى عبد الصبور شاهٌن أنه فً مثل. التفصٌالت

، والخلفٌة (الكسرة)والنون به ٌنشؤ عنه التقاء حركات متنافرة، هً األمامٌة الضٌقة 

وعند إلحاق . القاُضون: ، فتسقط الكسرة وتبقى الضمة، فٌقال فً القاضٌون(الضمة)الضٌقة

عالمة الجمع المنصوب وهً الكسرة الطوٌلة والنون، تلتقً كسرتان طوٌلتان فٌكتفً 

ٌٌِن : فٌقال . بإحداهما، وهً كسرة الجمع، وتسقط األولى وهً نهاٌة المنقوص القاض

. القاِضٌن/

ٌُشكل فً البناء توالً ثالثة مقاطع مفتوحة،       وٌرى عبد الجلٌل أن جمع المنقوص 

فٌسبب ثقالً بارزاً، ولذا كان البد من التخلص منه عن طرٌق ظاهرة المخالفة الكمٌة 

quantity dissimilation حٌث أدت إلى تخفٌض الكمٌة المقطعٌة من أجل بٌان الداللة 

.  "والتجانس الصوتً

     وٌفسر عبد هللا كنعان هذا التحول من باب أثر المزدوج الحركً فً بناء الكلمة حٌث 

ثم تتم المخالفة بٌن عنصر المزدوج  بحذؾ  (يُ -وُ )تتشكل الحركات المزدوجة الصاعدة 

شبه الحركة، فتلتقً حركتان وهذا مرفوض فً النظام المقطعً، ثم ٌحدث االنزالق بٌن 

، ثم تتم المخالفة بٌن عنصري (قاُضون= قاِضون )الحركتٌن لٌتشكل مزدوج حركً هابط 

.  الحركة المزدوجة بحذؾ شبه الحركة والتعوٌض عنه بمد الحركة لتصبح حركة طوٌلة
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     وٌرى زٌد القرالة أن جمع االسم المنقوص ٌؤتً موافقا لما ذكره عبد الصبور شاهٌن 

وأن علة  (القاضٌن- القاضون)من إسقاط للٌاء عند إلحاق الضمة الطوٌلة أو الكسرة الطوٌلة 

هذا الحذؾ هو تتابع صوتً المد فٌاء المنقوص كسرة طوٌلة وواو الجمع ضمة طوٌلة، 

فالحركات ال تتابع، والمقطع ال ٌبدأ بحركة، وواو الجمع ضمة : وهذا ال ٌجوز ألسباب عدة

طوٌلة وواقعة بداٌة مقطع وال ٌمكن االستؽناء عنها لداللتها على الجمع، فكان ال بد من 

. حذؾ ٌاء المد فً المنقوص

  والذي نجده من خالل استعراض اآلراء السابقة والتحلٌل الصوتً لمقاطع بنٌة الكلمة أن 

. مر بالمراحل اآلتٌة عند جمعه مرفوعاً موقوفاً علٌه (قاضً):االسم المنقوص، نحو

 qa:ḍi: + u:nون   + قاضً 
ـُـُـ ن + ض ـِـِ / ق ـَـَ 
ح ح ص + ص ح ح / ص ح ح 

وهذا مرفوض مقطعٌاً، فجرى تقصٌر المدٌن،  (ٌاء المنقوص وواو الجمع)تتابع صوتا المد 
: لتصبح الصٌؽة 

 qa:ḍi: + u:nقاضـِـــُـن   
ــُـ ن + ض ــِـ / ق ـَـَ 

ح ص + ص ح  / ص ح ح 
وهذا مرفوض أٌضا فً النظام المقطعً للعربٌة فكان أن وقعت المماثلة بٌن الحركتٌن، 

: لتصبح الكسر ضمًة على الصورة اآلتٌة
 qa:ḍu:nقاضون   

ض ـُـُـ ن / ق ـَـَـ 
ص ح ح ص / ص ح ح 

:  جمع االسم الممدود على المذكر السالم- 

     عند جمع االسم الممدود جمعاً سالماً باستخدام لواحق الجمع ٌبقى على بنٌته اإلفرادٌة 

وذلك إن كانت الهمزة . فً مواضع، وٌتؽٌر بقلب الهمزة إلى شبه حركة فً مواضع أخرى

أصلٌة تبقى على حالها، وكذلك إن كانت مبدلة، وإن كانت زابدة للتؤنٌث أو لإللحاق جاز 

ٌقول . وٌرى القدماء أن حال الممدود فً الجمع السالم كحاله فً التثنٌة. فٌها الثبوت والقلب

اعلم أن كل ممدود كان منصرفاً فهو فً التثنٌة والجمع بالواو والنون فً الرفع :"سٌبوٌه

. م2012، الجزء الثانً، 9العدد-لٌبٌا–حول التعلٌل الصوتً للظواهر النحوٌة، مجلة مجمع اللؽة العربٌة :القرالة،زٌد خلٌل: انظر 

 130المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة، : شاهٌن،عبد الصبور: انظر/  50ص
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وٌرى . "وبالٌاء والنون فً الجر والنصب، بمنزلة ما كان آخره ؼٌر معتل من سوى ذلك

أما االسم الممدود "ٌقول عبد الجلٌل . المحدثون أن االسم الممدود ال تتؽٌر بنٌته عند الجمع

وفً هذه الحالة تتوافق  (ضٌاء، ضٌاءون):مثل ضٌاء فإن الجمع ٌجري على وفق التالً

ومثله من األسماء عالء عالإون، . "الصورتان القدٌمة والحدٌثة من حٌث حركة البناء

... ومن الصفات بّناء بناإون ورفّاء رفّاإون 
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المبحث ال الث 

 تغٌرات بنٌة االسم عند جمعه على المؤنث السالم

     وٌقصد بجمع المإنث السالم فً اللؽة العربٌة ما دل على أكثر من اثنتٌن بزٌادة ألؾ 

وٌعرؾ القدماء جمع . وتاء إلى آخره، دون تؽٌر فً بناء مفرده الداخلً بزٌادة أو نقصان

وٌعرفه المحدثون بؤن ٌدل االسم على أكثر . "ما لحق آخره ألؾ وتاء:"المإنث السالم بؤنه

إذا جمعت :"ٌقول المبرد. "أي فتحة طوٌلة وتاء فً آخره.من اثنتٌن بإلحاق ألؾ وتاء 

: مسلمون فً جمع مسلم أن تقول فً مسلمة: المإنث على حد التثنٌة فإن نظٌر قولك

وإنما حذفت التاء فً مسلمة ألنها علم التؤنٌث واأللؾ والتاء فً مسلمات علم . مسلمات

مسلماٌت فاعلم، ونصبه : فإذا أردت رفعه قلت . التؤنٌث ومحال أن ٌدخل تؤنٌث على تؤنٌث

ٌستوي الجر والنصب كما استوٌا فً مسلمٌن ألن هذا فً المإنث نظٌر . مسلماٍت : وجره 

وٌرى إسماعٌل عماٌرة أن هذا النوع من الجمع هو من آثار اللؽة السامٌة ."ذلك فً المذكر

 على بنٌة االسم للداللة a:tٌبدو أن العربٌة كؤخواتها السامٌات أدخلت الصقة :"األم، إذ ٌقول

 على البنٌة للداللة على المفردة المإنثة والصفة atعلى جمع اإلناث، وأدخلت الصقة 

.      "المشتركة بٌنهما وجود حركة الفتح قبل التاء مع االختالؾ فً طول الحركة

:   جمع الصحٌح على المؤنث السالم- 

     تجري على بنٌة االسم الصحٌح تؽٌرات بسٌطة عند جمعه باأللؾ والتاء من هذه 

التؽٌرات حذؾ تاء التؤنٌث من آخره، وٌفسر القدماء هذا الحذؾ لبال تجتمع عالمتا تؤنٌث 

وال تحذؾ التاء للتؤنٌث فقط، وإنما كل تاء جاءت فً آخر االسم، إذ ٌحذؾ . فً لفظة واحدة

. منها ما كان زابداً للتؤنٌث، أو المبالؽة أو للمرة أو عوض عن فاء الكلمة 

أي أن عالمة :     وٌرى بعض المحدثٌن أن حذؾ التاء ٌعود لسببٌن، أحدهما صوتً

تجانس التاء الثانٌة التً تمثل مع الفتحة الطوٌلة عالمة جمع المإنث فحذفت؛  (التاء)التؤنٌث 

لبال ٌجتمع فً الكلمة عالمتا تؤنٌث متجانستان فً اللفظ، ولٌس كذلك العالمتان األخرٌان 
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وتنبه العلماء إلى . ألنهما من ؼٌر جنس عالمة التاء التً هً عالمة تؤنٌث الجمع فلذا ثبتت

أن هذه اللواحق فً حالة الوقؾ تشكل المقطع الطوٌل المؽلق، وهو ؼٌر مفضل فً اللؽة، 

إذ تمٌل إلى التخلص منه بتقصٌره أو التحول إلى مقطع آخر وٌصفه الطٌب البكوش أنه 

فً مسلمون، وفً حالة اإلدؼام (مون):عند الوقؾ مثل: -نادر ال ٌوجد إال فً ثالث حاالت

لكن اللؽة ال تعمد إلى التخلص منه . "اح ما رَّ : ضال ٌل، فً صٌؽة افعالَّ مثل:عامة مثل

وٌرى زٌد القرالة أن العلة فً اإلبقاء على هذا المقطع فً حالة الوقؾ على . فً هذه األبنٌة

االسم المثنى أو المجموع تتمثل فً كون الحركات الطوٌلة هنا مورفٌم الجمع، وٌستنتج أن 

الحركات الطوٌلة ال تقصر إذا كانت تمثل مورفٌماً ما، أما فً حال عدم مورفٌمٌتها فإنها 

.  تقصر ؼالباً تحاشٌاً للمقطع المدٌد

:  جمع المقصور على المؤنث السالم- 

، وعند جمعها باأللؾ والتاء (األلؾ)     تنتهً األسماء المقصورة بصوت الحركة الطوٌلة 

، وهذا تتابع مرفوض فً اللؽة العربٌة، فٌكون (ألؾ جمع المإنث)تدخل حركة طوٌلة ثانٌة 

التخلص منه من خالل التحول من صورة األلؾ المقصورة إلى األصل الٌابً أو الواوي 

فً األسماء الثالثٌة كما جرى فً التثنٌة، وفً مثل هذه الكلمات ترجع الم الكلمة إلى ما 

وكذلك جمع ذا بالتاء كما كان جمع ما كان على ثالثة :" قال سٌبوٌه. كانت علٌه فً األصل

وٌكون التخلص من هذه اإلشكالٌة فً األسماء فوق الثالثٌة . "أحرؾ بالتاء مثل التثنٌة

وأحٌانا تتخلص العربٌة من توالً . حلوٌات/ حلوى: نحو. بالتحول إلى صوت الٌاء

الحركتٌن الطوٌلتٌن بإسقاط إحدى الحركتٌن واإلبقاء على األخرى، وقد ورد الحذؾ فً 

 (هراوات– هراوى ):مثل. ما كانت األلؾ المزٌدة خامسة أو سادسة: أولهما: نمطٌن لؽوٌٌن

وٌالحظ أن سقوط األلؾ اختصر المقاطع الصوتٌة من خمسة مقاطع إلى أربعة مقاطع طلباً 

إذا كان قبل األلؾ ٌاءان جاز حذؾ األلؾ : ثانٌهما. خوزالت– خوزلٌات – خوزلى : للخفة
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ٌٌّات --- ثرٌا : فً الجمع نحو ولعل اجتماع ثالث ٌاءات أوجب االقتصار . ثرٌات--- ثر

.على اثنتٌن منها فقٌل ثرٌات بحذؾ الٌاء

: جمع المنقوص على المؤنث السالم- 

وعند جمعه جمع تؤنٌث باأللؾ والتاء  (الٌاء)    ٌنتهً االسم المنقوص بالحركة الطوٌلة 

فإنه تلتقً الحركتان الطوٌلتان، وهذا التتابع الحركً مرفوض فً النظام المقطعً ألبنٌة 

-اللؽة العربٌة، فٌكون التخلص من هذا التتابع المرفوض، فالكسرة تتحول إلى شبه الحركة 

، والفتحة الطوٌلة عالمة الجمع المإنث السالم، وهً تشكل فً الوقت نفسه صورة -ٌاء لٌن

وٌرى عبد الصبور . الم الكلمة، وتقصر الكسرة الطوٌلة لتعذر اجتماع حركتٌن طوٌلتٌن

شاهٌن أنه ال تؽٌر قد جرى فً بنٌة المنقوص عند جمعه باأللؾ والتاء؛ ألن المه المنزلقة 

. قاضٌة وقاضٌات، فهو كالصحٌح تحذؾ عالمة التؤنٌث فقط: لم ٌحدث لها تؽٌٌر، إذ ٌقال

- المنتهً بتاء مربوطة-وٌمكننا أن نقول إن مالحظة عبد الصبور شاهٌن فً مثل هذا المثال

صحٌحة ولكنها ال تصدق على بقٌة أمثلة المنقوص، وبذلك ٌكون للمنقوص حال جمعه 

ال تتؽٌر فٌها بنٌته وذلك عندما تكون ٌاإه متلوة بتاء : األولى. باأللؾ والتاء حالتان

مربوطة، ألن هذه التاء تستدعً فتح ما قبلها لتتحول ٌاء المنقوص المدٌة إلى ٌاء شبه 

. الحركة، وبذلك ال ٌإدي الجمع إلى التقاء حركتٌن طوٌلتٌن حتى مع حذؾ التاء المروبطة

فهً مع بقٌة األسماء المنقوصة حال جمعها باأللؾ والتاء إذ تلتقً : أما الحالة الثانٌة

.  للتخلص من هذا التتابع- ٌاء اللٌن–الحركتان الطوٌلتان فتلجؤ اللؽة إلى شبه الحركة 

:  جمع الممدود باأللف والتاء- 

وتتبعها همزة، وعند جمعه باأللؾ والتاء  (ألؾ)    ٌنتهً االسم الممدود بحركة طوٌلة 

تجري على بنٌته تؽٌرات مقطعٌة نتٌجة محظورات صوتٌة حسب نوع الهمزة، فإن كانت 

، (كساءات وكساوات= كساء):منقلبة عن واو أو ٌاء جاز بقاء الهمزة وجاز قلبها، نحو

، وإن كانت الهمزة (حرباءات وحرباوات= حرباء ): وكذلك إن كانت الهمزة لإللحاق نحو

، وإن كانت الهمزة للتؤنٌث تقلب (نداءات-نداء): أصلٌة فال تؽٌر ٌجري على بنٌته، نحو

، وٌقترح بعض المحدثٌن تفسٌراً لهذا التحول مفاده أن هذا (حمراوات–حمراء ):واواً،نحو

التحول الصوتً أثر من آثار قانون االقتصاد فً الجهد والسهولة والتٌسٌر، وٌتمثل ما 

 131التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء، ص: الجوابرة، علً سلٌمان: انظر 

 132المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة،ص: شاهٌن،عبد الصبور : انظر
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حصل بسقوط الهمزة فالتقت حركتان طوٌلتان، األولى فٌهما أصل فً بنٌة الكلمة واألخرى 

عالمة الجمع، وكان التخلص من التتابع المرفوض أن سعت اللؽة إلى إقحام الواو شبه 

الحركة كنوع من الحفاظ على بنٌة االسم الممدود وعالمة الجمع ألنه ال ٌمكن االستؽناء 

لٌست منقلبة عن همزة كما ظن القدماء إنما انزلقت للفصل  (شبه الحركة)فهذه الواو . عنهما

- حمراات - حمراء :بٌن الحركتٌن المماثلتٌن، وٌمكن توضٌح ما جرى على النحو اآلتً

. حمراوات

     والذي نراه هو أن الهمزة قلبت ألفا للتسهٌل ولتؤثرها بما جاورها من حركات، وكراهة 

وقوعها بٌن ألفٌن، فؤصبحت الكلمة حمرااات، ثم تشكل المقطع المرفوض المكون من 

فً حٌن . (حمراوات)حركات طوٌلة متجاورة، فقلبت األلؾ التً أصلها همزة إلى واو 

وٌرى زٌد القرالة . ٌرى القدماء أن سبب قلب الهمزة واوا دون ؼٌرها لتشابههما فً الثقل

أنه طبقا لقانون المخالفة تتحول الفتحة عالمة النصب فً جمع المإنث السالم  إلى كسرة 

وهً مخالفة ؼٌر مباشرة  (muslima:tiإن المسلمات ). مخالفة للفتحة الطوٌلة التً تسبقها

. "لوجود فاصل بٌن الحركتٌن وهو صوت التاء

 133التحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء، ص: الجوابرة، علً سلٌمان 

 181،ص2شرح الكافٌة البن الحاجب،مج: االستراباذي 
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المبحث الرابع 

تغٌرات بنٌة االسم عند جمعه جمع تكسٌر 

ؾ الصرفٌون هذا النوع من الجمع بؤنه ما دّل على أكثر من اثنٌن بتؽٌٌر صورة  ٌَُعرِّ      

لذلك قٌل لكل جمع بؽٌر الواو والنون جمع تكسٌر وٌكون إعرابه :"قال المبرد.مفرده

فاألولى فً حد جمع :" قال األستراباذي.  "كإعراب الواحد ألنه لم ٌؤت على حد التثنٌة

السالمة أن ٌقال هو الجمع الذي لم ٌؽٌر مفرده إال بإلحاق آخره عالمة الجمع، وجمع 

ُعمُّ من ٌعقل وما :"    وقال الزمخشري فً جمع التكسٌر"التكسٌر ما ؼٌر بؽٌر ذلك ٌَ وهو 

هنود وزٌود، وإنما قٌل له تكسٌر : والمذكر والمإنث، نحو. ال ٌعقل، نحو رجال وأفراس

لتؽٌر بنٌته عّما كان علٌها واحده، فكؤنك فككت بناء واحده، وبنٌته للجمع بناًء ثانٌاً، فهو 

.  "مشتبه بتكسٌر األبنٌة لتؽٌر بنٌتها عن حال الصحة 

وذكر عبد الواحد وافً أن نظام جمع التكسٌر فً اللؽة العربٌة ٌعتبر مٌزة للنظام البنٌوي 

ال ٌشارك اللؽة العربٌة فً جمع المفردات على هذا النحو من بٌن أخواتها " العربً، حٌث 

ولكن اللؽة العربٌة قد توسعت فً استخدام جمع . السامٌة إال الٌمنٌة القدٌمة والحبشٌة

.  "التكسٌر توسعا كبٌرا حتى أصبح للمفرد الواحد فٌها عدة جموع من هذا النوع

     وبالمقارنة بٌن جمع التكسٌر وجمع المذكر السالم وجد اللؽوٌون أن الشبه ٌتركز فً 

اإلسمٌة والداللة على أكثر من اثنٌن، أما االختالؾ فٌدور فً عدة جوانب منها الشكل حٌث 

مع إضافة لواحق دالة على – صورة المفرد – ٌحتفظ جمع المذكر السالم بالبنٌة األساسٌة 

الجمع، على العكس من جمع التكسٌر، وتتمثل هذه االختالفات الشكلٌة فً تؽٌر الحركات 

أسد جمعها أُُسد ، وتؽٌر الحذؾ نحو تهمة جمعها ُتهم، وتؽٌر بالحذؾ والحركات ، : نحو 

كما تستخدم أبنٌة التكسٌر للمذكر . وتؽٌر مقدر مثل فُْلك تستخدم للداللة على المفرد والجمع

. والمإنث على العكس من جمع المذكر

 

                                                           
 143،ص1المقتضب،ج: المبرد 
 191شرح الكافٌة فً النحو البن لحاجب، ص: االستراباذي 
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     وٌكون التؽٌٌر فً بنٌة الكلمة الذي ٌشٌر إلٌه الصرفٌون بزٌادة على أصول 

. رسول ُرُسل، كتاب ُكُتب: أو بنقص عن أصوله،نحو. (قلم أقالم)،(َسْهم سهام): المفرد،نحو

. (َكلب ِكالب، َجمل ِجمال):أو بالشكل والزٌادة،نحو. (أََسد أُُسد):نحو.أو باختالؾ الحركات

ولم ٌكتِؾ الصرفٌون بإحصاء .  (رسول ُرُسل، ومدٌنة ُمُدن): أو بالشكل والنقص،نحو

.  أوزان القلة وأوزان الكثرة : األوزان التً ٌؤتً علٌها هذا الجمع، بل جعلوها فً قسمٌن

مطلق الجمع على ضربٌن قلة وكثرة، والمراد بالقلٌل من الثالثة إلى :"     وٌرى القدماء أن

: وقالوا جمع القلة من المكسر أربعة. العشرة والحّدان داخالن، وبالكثٌر ما فوق العشرة

.  "أفعل وفعال وأفعلة وفعلة

إلى جموع قلة  (التكسٌر)     وٌعترض بعض المحدثٌن على تقسٌم العلماء لصٌػ جمع 

وجموع كثرة، وٌرى هإالء أن صٌػ الجموع تدل على معنى الجمع عموماً، ولٌس فٌها 

والذي ٌعنٌنا . نص على القلٌل أو الكثٌر، والقرابن السٌاقٌة هً التً تحدد المقصود منهما

من دراسة جموع التكسٌر هو التؽٌرات الصوتٌة التً تجري على بنٌة االسم وبخاصة تلك 

.   التً تكون أصوات المد واللٌن محور هذا التؽٌر

:  جموع التكسٌر الدالة على القلة - أوالً 

:" جمع قلة وجمع كثرة، ٌقول الزمخشري:      جمع التكسٌر عند القدماء ٌنقسم إلى قسمٌن

جمع القلة العشرة فما دونها، وأمثلته أْفُعُل وأفعاٌل وأفِعلٌَة وِفْعلة، كؤفلس وأثواب وأجربة 

وٌشٌر ."وما عدا ذلك جموع الكثرة. وؼلمة، ومنه ما جمع بالواو والنون، واأللؾ والتاء

عبد الصبور شاهٌن إلى أن داللة هذه الجموع على القلة ناشبة عن مالحظة االستعمال، 

شٌوعاً وندرة، ولذلك ذهب بعض الصرفٌٌن إلى أن وزن ِفْعلة لٌس من أوزان جمع 

وأما بقٌة أوزان القلة فقد تمٌزت بؤنها تبدأ ... التكسٌر؛ لعدم اطراده واالقتصار على السماع

                                                           
 112شذا العالرؾ فً فن الصرؾ،ص: الحمالوي: انظر 
 224،ص3شرح المفصل،ج:ابن ٌعٌش /133المنهج الصوتً للبنٌة العربٌة، ص: شاهٌن،عبد الصبور 
 191شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب،ص: األستراباذي 
 135م،  ص1،2015إحٌاء الصرؾ، دار الكوثر، بؽداد، ط: العقٌدي، رضا هادي حسون:انظر 
 224،ص3شرح المفصل،ج:ابن ٌعٌش 



138 
 

بهمزة زابدة، وٌبدو أن للهمزة داللة على القلة فً مثل هذه األوزان، كما الحظ ذلك بعض 

. "الدارسٌن

      وذكر القدماء تفصٌالت تتعلق بهذه األوزان، حٌث فتفضل اللؽة وزناً من أوزان 

ٌقول . الجموع على آخر لعلة صوتٌة ما، كاجتماع الضمة والواو، أو الضمة والٌاء

من بنات الٌاء والواو، فإنك إذا كسرته على بناء أدنى العدد  (َفْعالً )أما ما كان :"سٌبوٌه

وإنما منعهم أن . َسْوط أَْسواط، وَثْوب أَثواب، وقوس أقواس: وذلك (أَْفعال)كسرته على 

وكذلك ما كان من بنات الٌاء نحو بٌت أبٌات . "ٌبنوه على أْفُعل كراهٌة الضمة فً الواو

.  وشٌخ أشٌاخ؛ وذلك أنهم كرهوا الضمة فً الٌاء كما كرهوها فً الواو 

     ونجد فً أوزان جموع القلة التً ذكرها الصرفٌون وزًنا واحداً تظهر فٌه أصوات المد 

وقد . نور أنوار: نحو. الذي ٌستدعً همزة أول الكلمة وألفا قبل آخرها (أفعال)واللٌن، وهو 

، (الهمزة واأللؾ)ٌبدو للناظر ؼٌر المتفحص أن التؽٌر ٌقتصر على إضافة هذٌن الصوتٌن

:  لكن التحلٌل الصوتً ٌوضح طبٌعة التؽٌر بجالء ودقة، على الصورة اآلتٌة

( nu:ruنوُر   )

ر ـُـ / ن ـُـُـ 
 ص ح/ ص ح ح 

 (anwa:ru>أنوار  ):عند الجمع على أفعال تصبح 
 ر ـُـ/ و ـَـَـ / أ ـَـ ن 
ص ح / ص ح ح / ص ح ص 

، ولكنه لٌس التؽٌر الوحٌد، w فً كلمة نور إلى صوت اللٌن :uفتحول صوت المد بالواو 

بل نجد تحوالً من مقطع طوٌل مفتوح قاعدته الصامت حرؾ النون إلى مقطع طوٌل مفتوح 

وعلى الوزن نفسه جمعت كلمات مثل ببر آبار، وربم آرام، . قاعدته شبه الحركة الواو

أبؤار وأرأام، فتقاربت الهمزتان فً السٌاق، فخالفت العربٌة بٌنهما عن : واألصل فٌهما هو

طرٌق حذؾ الهمزة الثانٌة والتعوٌض عنها بمد حركة الهمزة األولى فتحولت أببار إلى آبار 

 .وأرءام إلى آرام
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:  جموع التكسٌر الدالة على الك رة - 

     لجموع الكثرة أوزان كثٌرة أحصى لها الصرفٌون ما ٌربو على عشرٌن وزناً، وٌقترح 

عبد الصبور شاهٌن ترتٌب هذه األوزان على أساس صوتً بحسب كمٌة أصواتها؛ لتتبٌن 

وسنعتمد هذا . عالقة مادة الكلمة بما ٌختلؾ علٌها من حركات، فجعلها فً سبع مجموعات

. التقسٌم مقترحاً خالل الدراسة ألنه ٌستند إلى منهجٌة واضحة تقوم على أساس صوتً

/ ِفَعل/ فُُعول/ فُُعل/ فَُعل / فُْعل ):فبعض أوزان الجموع ال تتؽٌر بنٌتها من مثل األوزان

وهذه األوزان هً أبسط الجموع تكوٌناً، ألنها تقتصر على الصوامت الثالثة، مع ما "(ِفعال

ٌُالحظ أنها كلها من جموع . ٌلزمها من حركات متؽٌرة، تتحقق بها الصٌؽة المرادة و

ٌُعدل عنها لعلل . "الكثرة وٌشٌر القدماء إلى أن هذه األوزان المتعددة قد تستخدم أو 

سٌاط وثٌاب : ، وذلك قولك(ِفعال)وإذا أرادوا بناء األكثر بنوه على :" فسٌبوٌه ٌقول. صوتٌة

كراهٌة الضمة فً الواو والضمة قبل الواو، فحملوها على ِفعال،  (فُُعوالً )تركوا . وقٌاس

وفً أوزان هذه المجموعة ال . "وكانت فً هذا الباب أولى إذ كانت متمكنة فً ؼٌر المعتل

فُُعول )و (فُُعل نحو كتاب ُكُتب)نجد ما ٌلفت النظر من تؽٌرات صوتٌة عدا صٌؽتٌن هما 

، حٌث ٌقوم التؽٌر على إطالة أو تقصٌر صوت المد وال (نحو قصر قُُصور، بٌت بٌوت

ٌكون هذا فً األصل الواوي للثقل، فجاء من األصل الواوي على ِفعال، ومن األصل الٌابً 

فكؤنهم عوضوا هذا من إخراجهم "على فعول، حٌث صارت أخؾ من فعول من بنات الواو،

وقد الحظ عبد الصبور شاهٌن أن الصٌؽة ذات الضمة القصٌرة . "إٌاها من بنات الواو

صبور وقضٌب وسرٌر وأتان وحمار، : ٌجمع بها مفردات ذات حركات طوٌلة، من مثل

على حٌن أن الصٌؽة ذات الضمة الطوٌلة ٌجمع بها مفردات ذات حركات قصٌرة، من 

لٌس لذلك تفسٌر سوى :"وٌقول. َكِبد، وَكْعب، وَفْلس، وِحْمل، وِضرس، وُجْند، وُبرد: مثل

اتجاه اللؽة إلى تؤكٌد استقالل الصٌػ على أساس المخالفة بٌن المفرد والجمع بطول 

 ."الحركات وقصرها
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      وفً أوزان مجموعة أخرى من الجموع نجد أن التؽٌٌر فً الحركات مع زٌادة ألؾ 

مثل قضٌب قُضبان، وجرذ جرذان، وؼراب  (ِفعالن/فُْعالن): ونون الحقة وهما صٌؽتان

: وبالتحلٌل الصوتً لكلمة قضٌب نجد ما ٌلً. ِؼربان، وحوت حٌتان

( qaḍi:bقضٌب )

ض ـِـِـ ب / ق ـَـ 
ص ح ح ص / ص ح 

 (  quḍba:nقُضبان  )عند الجمع 

ب ـَـَـ ن / ق ـُـ ض 
ص ح ح ص / ص ح ص 

بل  (األلؾ والنون)فنجد أن التؽٌٌر ال ٌقتصر على إضافة الزوابد 
بحذؾ حركة الكسر الطوٌلة، وذلك لعلة معنوٌة ال صوتٌة، إذ ٌإدي 

(. quḍi:ba:nقُضٌبان )بقاإها إلى التباس بصٌؽة المثنى

 

تتؽٌر البنٌة فً  ( ِفعالنi:ta:nḥ: حٌتان)فُتجمع على  (  فُْعلu:tḥ: ُحوت)     أما كلمة 

ولكن تتشكل فً المقطع األول المزدوج . الشكل بكسر أوله، والزٌادة بإضافة ألؾ ونون

فتقع المماثلة بٌن الحركة وشبه الحركة، والذي نراه هو تحول من شبه  (ِحْوتان)الهابط 

تان  )الحركة الواو إلى الكسرة، فالتقى حركتان متماثلتان فشكلتا المد بالكسر ٌْ (. ḥi:ta:n: ِح

وال نإٌد ما ذهب إلٌه داوود عبدة من جواز مجًء الٌاء الساكنة بعد كسر أو الواو الساكنة 

وٌستشهد داود عبدة . بعد ضم؛ لتشكل المزدوج الحركً المعدول عنه فً اللؽة العربٌة

ٌْض جمع أبٌض وُسْود جمع أسود قد ٌكون من الصعب فعال مالحظة :"وٌقول. بكلمتً ِب

، وبٌن الواو الساكنة المسبوقة Ī والكسرة الطوٌلة iyالفرق بٌن الٌاء الساكنة المسبوقة بكسرة 

ؼٌر أن هذا الفرق ٌتضح حٌن نقارن بٌن كلمة مثل  . ū والضمة الطوٌلة uwبضمة 

ٌّان) وهو فرق ( أبً ٌاسر)و(أبٌات)أو بٌن (fÏyafa:فً ٌافا)وعبارة مثل  (siyyan: ِس

 (اخشوا واقداً )الحظه قدماء اللؽوٌٌن العرب حٌن أشاروا إلى أن هناك إدؼاماً فً مثل 

ونقترح لما . "(اظلمً ٌاسراً )و (ظلموا واقداً )ولكن لٌس هناك إدؼام فً  (اخشً ٌاسراً )و

ذكره عبدة من أمثلة أن هذا التتابع بٌن الكسرة والٌاء الساكنة هو واقع فعالً إال أنه خاص 

.   بالمقطع المشدد
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.  أما أوزان صٌػ منتهى الجموع تتؽٌر البنٌة بإضافة ألؾ جمع التكسٌر وتؽٌر فً الحركات

: هً (َفعالِل)وخمسة على مثال  (َفعالٌل)و (فعالِلْ )اثنان أساسٌان، هما : وهً سبعة أوزان

 ًّ .  "فعاِبل، وفواِعل، وَفعالِى، وفعالَى، وفعال

بإضافة ألؾ وكسر قبل آخره، وٌؤتً منه  (فعالِل)      ومن األسماء ما ٌجمع على وزن 

ولكن جمع الخماسً ٌترتب علٌه .جعاِفر، سفاِرج أوسفاِرل:على الرباعً والخماسً،نحو

. حذؾ أحد الحروؾ الخمسة؛ لٌكون لدٌنا منه أربعة أحرؾ تضاؾ إلٌها ألؾ التكسٌر

:  وٌكون هذا الحذؾ من الخماسً على النحو اآلتً

 safarjalسفرجل  
ج ـَـ ل / ؾ ـَـ ر / س ـَـ 

ص ح ص / ص ح ص / ص ح 
عند دخول ألؾ الجمع وكسر قبل اآلخر تصبح البنٌة 

( safa:rjilسفاْرِجل  )

ج ـِـ ل / ؾ ـَـَـ ر / س ـَـ 
ص ح ص / ص ح ح ص / ص ح 

(. wالواو)بإضافة شبه الحركة  (َفواِعل)وعلى وزن 

: وتتؽٌر بنٌته على النحو اآلتً
 ( ka:hilكاهل )

هـ ـِـ ل / ك ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح ح 

( kawa:hilكواهل )عند الجمع 

هـ ـِـ ل / وـَـَ  / ك ـَـ 
ص ح ص / ص ح ح / ص ح 

 

:      وٌرى زٌد القرالة أن الجمع على وزن فواعل تقلب فٌه الحركة إلى شبه حركة، مثل

وُتجمع على ضوارب، طوابع، فوارس، . ضارب، طابع، فارس، جوهر،صاحبة، ناصٌة

ففٌه تتوالى الحركات، وتبدأ بعض المقاطع بالحركة، فكان ... جواهر، صواحب، نواصً

البد من قلب األلؾ األصلٌة فً الكلمة إلى الواو شبه الحركة واإلبقاء على األلؾ التً تمثل 

.  مورفٌم الجمع
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    والذي نراه ٌتفق مع ما ذكره زٌد من أن الصٌؽة األصلٌة على وزن فاعل بعد إضافة 

، فٌتكون التتابع الحركً المرفوض، فٌكون التخلص منه ضرورة (فااعل)ألؾ الجمع تصبح 

حتمٌة وفق النظام المقطعً للبنٌة العربٌة، وذلك لٌس عبر قلب الفتحة الطوٌلة األصلٌة واواً 

التً تتكون من )شبه حركة، بل إن القلب حصل فً الجزء الثانً من الحركة الطوٌلة 

، فتحول هذا الجزء إلى شبه حركة وهً الواو، ونثبت ذلك بالتحلٌل الصوتً لبنٌة (حركتٌن

: الكلمة

 ka:sirكاسر 
س ـِـ ر / ك ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح ح 
 kwa:sirكواسر 

س ـِـ ر / وـَـَـ / كـ ـَـ 
ص ح ص / ص ح ح / ص ح 

نجد بالتحلٌل الصوتً أن الواو مسبوقة بفتحة ومتلوة بفتحتٌن، والسإال هنا من أٌن جاءت 

الفتحة التً قبل الواو إن كانت األلؾ الطوٌلة فً المفرد حذفت بالكلٌة وقلبت واواً؟  

بإضافة ألؾ الجمع وكسرة قبل  (مفاعل ومفاعٌل)     وتؤتً بعض األسماء على وزن 

وٌرى فوزي الشاي أن وزن مفاعل فرع من وزن مفاعٌل بتؤثٌر من تؽٌر موقع . األخٌر

اتضح لنا أن مفاِتح قد :" مصباح ومصابٌح ومنشار ومناشٌر، وٌقول: النبر فً الكلمة، مثل

، بٌنما النبر فً الصٌؽة األصلٌة (فا)تولدت عن مفاتٌح عن طرٌق إٌقاع النبر على المقطع 

الذي قبل األخٌر مباشرة، وانتقال النبر عن هذا المقطع أدى إلى  (تً)ٌقع على المقطع 

.  "تقلصه وانكماشه باختزال حركته الطوٌلة

شمال : وٌكون بفتح أوله وإضافة ألؾ الجمع بعد عٌن االسم، مثل (َفعاِبل)     وعلى وزن 

:  شمابل، وعجوز عجابز،قصٌدة قصابد، عابدة عوابد، وقبٌلة قبابل على النحو اآلتً

( qabi:latuقبٌلة )

ت ـُ / ل ـَـ / ب ـِـِـ / ق ـَـ 
ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح 

( qaba:<ilقبابل  )

ء ـِـ ل / ب ـَـَـ / ق ـَـ 
 ص ح ص/ ص ح ح / ص ح
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عنقود عناقٌد، : مثل. فٌؤتً فٌما ٌكون خماسٌاً قبل آخره حركة طوٌلة (فعالٌل)     أما وزن 

  ..."عصفور عصافٌر، منقار مناقٌر، ودبور دبابٌر، قندٌل قنادٌل، مصباح مصابٌح

   وٌرى زٌد القرالة أن األلؾ فً مصباح وما شاكلها لم تسبق بكسرة كما ٌرى الصرفٌون 

بل هً التً تحولت إلى كسرة طوٌلة، ولو كانت مسبوقة بكسرة لكان فً ذلك محذور هو 

ومن هنا فإن الكسرة الطوٌلة التً فً جمعها المؤلوؾ لدٌنا منقلبة ....تتابع الحركات المختلفة

وأن هذا القلب جاء . فُتجمع على سالطٌن ومصابٌح ومناشٌر ( :a: = i )عن الفتحة الطوٌلة

بتؤثٌر من قانون المخالفة بٌن الحركات الطوٌلة؛ فتخلصت من تشابه هذه الحركات بقلب 

الفتحة الطوٌلة الثانٌة كسرة طوٌلة، إضافة إلى وقوع النبر على المقطع الطوٌل، وأن جمع 

كلمة مصباح على مصاباح قد ال ٌفً بداللة الجمع، حٌث ٌتبادر لذهن السامع داللة المفرد 

مصابٌح : وتحاشٌاً لهذا اللبس قلبت كسرة طوٌلة، وبذلك فإن مورفٌم الجمع فً مثل

وسالطٌن ومناشٌر ال ٌنحصر فً الفتحة الطوٌلة، بل ٌؤتً مورفٌم الجمع هنا مزدوجاً، 

فاأللؾ والكسرة الطوٌلة المنقلبة عن ألؾ المفرد ٌمثالن الداللة على الجمع، وقد أشار عبد 

إن ألؾ مصباح هً ألؾ صٌؽة مفعال اسم اآللة :الصبور شاهٌن إلى شًء من هذا بقوله

.  والكسرة الطوٌلة فً مصابٌح هً كسرة صٌؽة منتهى الجموع 

، (فعالل أو فعالٌل)     وٌرى فوزي الشاٌب أن للنبر أثراً فً بناء هذه الجموع على وزن 

وإن لم ٌقدر للنبر أن ٌكون ذا وظٌفة فونٌمٌة فً العربٌة فإن له أثراً كبٌراً فً األبنٌة 

العربٌة من حٌث تطورها وتناسلها أٌضاً، فالذي ٌقول عناكب ؼٌر الذي ٌقول عناكٌب 

وكذلك الذي لؽته سفارج ؼٌر الذي لؽته سفارٌج، وكل صٌؽة ترجع إلى قبٌلة أو قبابل 

فالذي ٌقول عناكب ٌوقع . معٌنة، والفرق بٌن القبٌلتٌن ٌكمن فً موضع النبر عند كل منهما

أما الذي ٌوقع النبر على الكاؾ فٌقول عناكٌب، وكذلك الذي ٌقول . (نا)النبر على المقطع 

سفارج وسفٌرج ٌوقع النبر على الفاء، أما الذي ٌوقع النبر على الراء فٌقول سفارٌج أو 

. سفٌرٌج

رّداً على  (مفتاح مفاتٌح):     وٌقول أبو أوس الشمسان فً جمع التكسٌر على مفاعٌل، نحو

-من الصعب قبول مثل هذا التفسٌر ونحن نعلم أن األلؾ مد :" قول القدماء بقلب األلؾ ٌاء
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والتفسٌر المقبول هو أن األلفات الزابدة فً األصل همزات ثم حذفت تلك - حركة طوٌلة

 *م ــِ ؾ ت ـَـ ء ح):  مفتاح أصلها :نحو .  الهمزات وعوض عن الحذؾ

م ـِـ ؾ ت ـَـ ء ح :  بالتصؽٌر 

م  ــِ ؾ ت ـَـ ء ح :  بالحذؾ 

م ــِ ؾ ت ـَـ ء ح :  بمطل الكسرة 

م ـُـ ؾ ـَـ ء ت ـِ ء ح : بالجمع 

م ـُـ ؾ ـَـ ء ت ـِ ء ح : بالحذؾ  

 م ـُـ ؾ ـَـ ء ت ـِ ء ح  : بمطل الكسرة 
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الفصل ال الث 

 أ ر أصوات المد واللٌن التوجٌه النحوي لحروف اإلعراب وعالماته

 

. إعراب األسماء الستة - المبحث األول 

. إعراب الم نى والجمع - المبحث ال انً

. إعراب المقصور والمنقوص -المبحث ال الث 
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:   ظاهرة اإلعراب فً اللغة العربٌة

     حظٌت ظاهرة اإلعراب والعالمة اإلعرابٌة باهتمام النحاة والدارسٌن، فوضعوا لها 

األصول والفروع، وبحثوا لها عن علٍل تفسُر وجودها وتنوعها واختالفها، وأكثروا من 

الجدل والمناقشة فً اإلعراب وتعلٌله وفلسفته، وكان لبعضهم اجتهادات مخالفة لجمهور 

النحاة فً التقدٌر والتفسٌر، وظلت القضٌة مثار اهتمام الباحثٌن والدارسٌن، حتى عصرنا 

الحالً، فالدارسون لم ٌنفكوا ٌتبادلون فٌها وجهات النظر واالقتراحات والتفسٌرات، إما 

بدعوى التسهٌل والتخفؾ من التعقٌد الفلسفً الذي لحق العلل النحوٌة فً منهج القدماء، أو 

.  بدعوى المراجعة العلمٌة من الناحٌتٌن الصرفٌة والصوتٌة

     واللؽة العربٌة تنتمً إلى مجموعة اللؽات السامٌة، التً من ظواهرها اللؽوٌة الممٌزة 

ظاهرة اإلعراب، ومما ٌمٌز اللؽة العربٌة عن شقٌقاتها من اللؽات السامٌة األخرى حفاظها 

، ذلك العصر الذي ٌجمع العلماء (ما قبل اإلسالم)على طرٌقتها ونهجها منذ العصر الجاهلً

على أنه عصر اللؽة الذهبً، حٌث بلؽت مبلؽاً فابقاً من االكتمال واإلبداع، ووعً اإلنسان 

العربً بلؽته اكتساباً وسلٌقة دون طلب وسعً لتعلمها، فكان هذا العصر مرجعاً فً مرحلة 

إال أن اآلثار المكتوبة . ما بعد اإلسالم لفهم القرآن الكرٌم، وانتحاء طرق العرب فً الكالم

التً وصلتنا من هذه الحقبة الزمنٌة قلٌلة جداً ال ٌقوم علٌها تصور واضح للؽة، بسبب عدم 

اعتماد العرب على الكتابة فً كثٌر من شإون حٌاتهم، وهذا طبٌعً حٌث النظام القبلً 

.  والطابع البدوي هو السابد فً جزٌرة العرب آنذاك

    وٌرى مهدي المخزومً أن اهتمام النحاة ٌكاد ٌكون مقصوراً على بعض الجوانب 

اللؽوٌة، وأكثر ما كانوا ٌهتمون به هو التؽٌر الذي الحظوه فً أواخر الكلم فً ثناٌا الجملة، 

وكان هذا التؽٌر ٌلفت أذهانهم، فؤقبلوا علٌه تعلٌالً وتفسٌراً فً هدي الفكرة التً رأوها 

أساساً ٌنبنً علٌه الدرس النحوي، ولم ٌعٌروا الدوافع اللؽوٌة التً اقتضت ذلك كله شٌبا من 

اهتمامهم، لذلك لم ٌمنحوا الدرس النحوي جدٌداً، ولم ٌقدموا للدارسٌن من بعدهم ما ٌفسر 

. لهم الظواهر اللؽوٌة التً تقتضٌها ظروؾ القول، وعالقة المتكلم بالسامعٌن أو المخاطبٌن

وال ضٌر فً االهتمام فً اإلعراب وعالماته على أنه جانب من جوانب الدرس النحوي ال 

ٌُفهم من إصرار النحاة على حصر العناٌة به . على أنه النحو كله، كما 
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     وٌرى محمد حماسة أنه أن اللؽة العربٌة عملت على تطوٌر العالمة اإلعرابٌة من حالة 

السذاجة إلى الحالة التً وصلتنا بها فً أقدم نصوص العربٌة، ومن داللة كمال اللؽة 

العربٌة ونضجها فً هذا المجال أنها وضعت قواعد دقٌقة لالستثناء، وفرقت بٌنها فً بعض 

األحوال، ومعنى هذا أن اإلعراب لم ٌصل إلى هذه الدرجة الدقٌقة المنظمة فً العربٌة إال 

كما هو الحال عند أخواتها، ولعل - أي بسٌطاً -على مراحل ودرجات، ولعله قد بدأ ساذجاً 

كثٌراً من األلفاظ التً تعربها العربٌة اآلن كانت فً وقت ما مبنٌة ثابتة األواخر على حركة 

.  واحدة أو على السكون، ثم تطور إلى الصورة التً نعرفه بها اآلن

     ومع ذلك إال أن األدلة المادٌة التً وصلتنا عن لؽة العرب قبل اإلسالم قلٌلة، وفٌها 

صعوبة متمثلة بالكتابة البدابٌة أي خالٌة من النقط والعالمات، واستمرت على هذه الحال 

حتى ظهور اإلسالم، وتبدل حٌاة العرب الثقافٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة، فدعت الحاجة 

وٌذهب . إلظهار هذه العالمات اإلعرابٌة فً الكتابة، فكان ما صنعه أبو األسود الدإلً

بعض العلماء إلى أن العالمة اإلعرابٌة موجودة قبل ذلك بكثٌر وأن العربٌة ورثتها عن 

وٌبدو أن ما ٌعرؾ بعالمات اإلعراب قد :" لؽات قدٌمة أبعد من السامٌة، ٌقول السحٌمً

البابلٌة )كانت موجودة فً اللؽة العربٌة منذ وضعها، بدلٌل أننا قد وجدناها فً اللؽة األكادٌة

أخت اللؽة – كما هو معلوم – منذ خمسة وعشرٌن قرناً قبل المٌالد، واألكادٌة  (اآلشورٌة

.  "العربٌة، أو كالهما ٌتفرعان من أصل واحد، إن لم تكن إحداهما أماً لألخرى

ٌُفهم       ومصطلح اإلعراب لم ٌظهر إال فً عصر متؤخر، ولعل المراد باإلعراب هنا ما 

من معناه اللؽوي، وهو اإلبانة والتوضٌح وفهم الؽرٌب، فقد كان الصحابة رضً هللا عنهم 

واإلعراب فً . ألنهم ٌستبٌنون معانٌها وٌستخلصونه (إعراب القرآن)ٌسمون هذا الؽرٌب 

قال . "اختالؾ أواخر الكلم باختالؾ العوامل اللفظٌة لفظاً أو تقدٌراً :"اصطالح النحاة

، ثم إن النحوٌٌن لما رأوا فً أواخر األسماء واألفعال ...اإلعراب أصله البٌان:"الزجاجً

. "حركات تدل على المعانً وتبٌن عنها سموها إعراباً، أي بٌاناً وكؤن البٌان بها ٌكون

                                                           
 124  ص1984العالمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث ، مطبوعات جامعة الكوٌت ، :حماسة، محمد  
 .52دراسة صوتٌة لحرؾ اإلعراب وحركته فً اللؽة العربٌة، ص: السحٌمً، سلمان بن سالم 
 .525،ص2 ،ج1982، 1المعنى و اإلعراب عند النحوٌٌن و نظرٌة العامل ، الكتاب و التوزٌع ،طرابلس ط: عبده، عبد العزٌز 
 .66م، ص1996، 1فً النحو العربً نقد وتوجٌه، المكتبة العصرٌة ، بٌروت ط: المخزومً، مهدي 

 .91الزجاجً، اإلٌضاح فً علل النحو، ص 
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تؽٌر آخر الكلمة :" وقال ابن عصفور ."اإلعراب هو اإلبانة عن المعانً:" وقال ابن جنً

لعامل ٌدخل علٌها فً الكالم الذي بنً فٌه لفظاً أو تقدٌراً، عن الهٌبة التً كان علٌها قبل 

وبهذا . "الرفع والنصب والخفض والجزم: دخول العامل إلى هٌبة أخرى وألقابه أربعة

ما ٌطرأ على أواخر الكلمات من تؽٌر بحسب :" المعنى تلقاه المحدثون فٌعرفونه بؤنه

وٌرى مهدي المخزومً أن اإلعراب بٌان ما . "وظابفها وتؽٌر مواقعها فً الجمل المختلفة

.  للكلمة فً الجملة، وما للجملة فً الكالم من وظٌفة لؽوٌة، أو قٌمة نحوٌة 

     وجعل القدماء عالمات اإلعراب قرابن متعلقة بالمعنى ودالة علٌه، ٌقول عبد القاهر 

األلفاظ مؽلقة على معانٌها حتى ٌكون اإلعراب هو الذي ٌفتحها، وأن :" الجرجانً

األؼراض كامنة فٌها حتى ٌكون هو المستخرج لها وأن المعٌار الذي ال ٌتبٌن نقصان كالم 

وٌرى تمام حسان أنه رؼم اهتمام النحاة القدماء باإلعراب . "ورجحانه حتى ٌعرض علٌه

وعالماته، وتؤكٌدهم على أن العالمة اإلعرابٌة هً داللة على المعنى، إال أن العالمة 

تظافر )اإلعرابٌة بمفردها ال تعٌن على تحدٌد المعنى، فال قٌمة لها بدون ما ٌسمى 

.  (القرابن

     وال بد لدراسة اإلعراب وعالماته فً اللؽة العربٌة من النظر إلى الطبٌعة الصوتٌة لهذه 

. العالمات، وما ٌجاورها من أصوات، إذ إنها بال شك تؽٌرات صوتٌة تحمل دالالت معٌنة

وال شك أن كثٌراً من أصول النحو العربً تقوم على أسس صوتٌة، :"ٌقول محمود سعران

وذلك كالتصور الخاص بالحرؾ والحرؾ المتحرك والحرؾ الساكن، وكمعاملة حروؾ 

مع التسلٌم بؤنها من الطبقة التً ندعوها حدٌثاً الصوابت – المد واللٌن معاملة السواكن 

وكالعالقة التً تصورها النحاة بٌن الحرؾ – ولٌست من تلك التً نطلق علٌها الصوامت 

وكتفسٌر كثٌر من اآلثار اإلعرابٌة التً تطرأ على بعض ... والحركة، وبٌنه وبٌن السكون

  .."الكلمات

                                                           
 .35،ص1ابن جنً، الخصابص، ج 
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المبحث ال انً 

 إعراب األسماء الستة

     األسماء الستة من الظواهر النحوٌة التً حظٌت باهتمام النحوٌٌن القدماء، وذلك لطبٌعة 

بنابها الخاص وإشكالٌة اإلعراب فٌها، إذ تختلؾ عالمة اإلعراب وفق حاالت الكلمة من 

ولعل ما جذب النحاة إلى هذه الكلمات إمكانٌة التؤوٌل والتوجٌه . اإلضافة واإلفراد والتثنٌة

نقصد - بعد النظر فً آراء القدماء-النحوي، كٌل حسب رإٌته ومنهجه، ونحن إذ ندرسها 

التعامل مع هذه المسؤلة وفق المعطٌات العلمٌة الحدٌثة التً استقر علٌها الدرس الصوتً، 

الواو – األلؾ )فهذه األسماء عند إضافتها إلى ؼٌر ٌاء المتكلم تختتم بنٌتها بحركات طوٌلة 

إال . جاء أبوك، ورأٌت أباك، ومررت بؤبٌك: حسب المحل اإلعرابً للكلمة، نحو (الٌاء– 

أننا ال نجد هذه األصوات الطوٌلة عند قطع الكلمات عن اإلضافة أو إضافتها إلى ٌاء 

.  أو جاء أبً، ورأٌت أبً، ومررت بؤبً. جاء أٌب، ورأٌت أباً، ومررت بؤبٍ :المتكلم، نحو

فقد .      وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األسماء وردت مستعملة بطرق لهجٌة مختلفة أخرى

ٌُحكى عن بعض العرب أنهم ٌقولون هذا أُبك، ورأٌت : ذكر األنباري فً اإلنصاؾ، أنه 

كما ٌقولون فً حالة اإلفراد من ؼٌر . أَبك، ومررت بؤِبك، من ؼٌر واو وال ألؾ وال ٌاء

ٌُحكى أٌضاً عن بعض العرب أنهم ٌقولون. إضافة هذا أباك، ورأٌت أباك، ومررت : وقد 

نحو قول . فٌجعلونها اسماً مقصوراً دابماً - باأللؾ فً حالة الرفع والنصب والجر- بؤباك 

:  الشاعر

 إن أباها وأبا أباها         قد بلؽا فً المجد ؼاٌتاها 

    وقبل الخوض فً إعراب هذه األسماء ودور أصوات المد واللٌن فً ذلك البد أن نقؾ 

:  على حقٌقة أبنٌتها األصلٌة، وفً ذلك رأٌان

حذفت الواو التً هً من أصل الكلمة، وهو الذي علٌه القدماء . (أبو)أن أصل أب : األول- 

. وأكثر المحدثٌن 

أن األصل فٌها الهمزة، وقد ُحذفت الهمزة وُمّدت الحركة التً : والثانً لبعض المحدثٌن- 

، على وزن َفَعَل لقولهم آباء فً الجمع؛ وألن الهمزة هً التً تتحول (أبؤ)فؤصل أب . قبلها

، وهنو (حمؤ)، وحمو أصلها (أخؤ)وكذلك أُخ أصلها . إلى واو أو ٌاء فً استعمال العرب
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 (َفَموَ )أصلها هو االسم الثالثً  (فو)، بدلٌل جمعها على أهناء وهنوات، وأن (هنؤ)أصلها 

على لهجة ضم الفاء ، فُحذفت الهمزة ومدت  (فُُمؤ)أو (فَمؤَ )، ثم قلبت الواو همزة أي (فُُموَ )أو

. الحركة السابقة لها 

     وهذا الرأي ٌذهب بعٌداً عن االستعمال اللؽوي العربً، إذ لم تذكر المصادر القدٌمة 

التً ُعنٌت بجمع شتات اللؽة وؼرٌبها ولهجاتها المختلفة أن أصل األسماء الستة ٌتضمن 

كما أن افتراض هذا األصل ال ٌقدم إضافة فً تفسٌر تؽٌرات بنٌتها إذ . صوت الهمزة

.  تحذؾ هذه الهمزة وتمد الحركة تعوٌضا عنها

فٌرى .      وللقدماء آراء متباٌنة فً أصل األسماء الستة، وحروؾ إعرابها، وعالماته

الكوفٌون أنها معربة من مكانٌن بالحركات على ما قبل الحروؾ األخٌرة، وبالحروؾ أٌضاً 

وفً الرفع  (أََبوَ )وملخص رأي الكوفٌٌن أنهم ٌرون أن هذه األسماء نحو أب أصلها . 

، فاستثقل اإلعراب على الواو فنقلوه إلى الباء وحذفوا الواو، وكذلك األمر فً (أََبوٌ )

والذي ٌدل :"وٌعللون ذلك بقولهم. اإلضافة، تبقى الحركات على الباء رفعاً ونصباً وجراً 

على صحة هذا تؽٌر الحركات على الباء فً حال الرفع والنصب والجر، وكذلك الواو 

واأللؾ والٌاء بعد هذه الحركات تجري مجرى الحركات فً كونها إعراباً؛ بدلٌل أنها تتؽٌر 

فً حال الرفع والنصب والجر، فدّل على أن الضمة والواو عالمة للرفع، والفتحة واأللؾ 

ومنهم من . عالمة للنصب، والكسرة والٌاء عالمة للجر، فدل على أنه معرب من مكانٌن

إنما أعربت هذه األسماء من مكانٌن لقلة حروفها، تكثٌراً لها ولٌزٌدوا فً : تمسك بؤن قال

. "اإلٌضاح والبٌان، فوجب أن تكون معربة من مكانٌن على ما ذهبنا إلٌه 

     وهذا الذي ذهب إلٌه الكوفٌون ٌرده الدرس الصوتً الحدٌث الذي ٌثبت أن ال حركة 

إنما هذه األصوات أي األلؾ والواو والٌاء هً حركات - أي على الباء–تسبق هذه الحروؾ 

جاء ):طوٌلة، كما أنهم ال ٌقدمون تفسٌراً علمٌاً لحالة إعراب المفرد بعد حذؾ المه، نحو

. (أبٌ 

 إلى أنها معربة من مكان واحد، والواو واأللؾ والٌاء هً حروؾ البصرٌون     وذهب 

اإلعراب وال حاجة إلى إعرابها من مكانٌن، ألن أحد اإلعرابٌن ٌقوم مقام اآلخر، فال حاجة 
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ٌُجمع بٌنهما فً كلمة واحدة واستدل البصرٌون بؤن كل معرب فً كالم العرب . إلى أن 

      ...لٌس له إال إعراب واحد، فإنه لٌس فً كالمهم معرب له إعرابان

     وظاهر مذهب سٌبوٌه أن لها إعرابٌن تقدٌري بالحركات، ولفظً بالحروؾ؛ ألنه قدر 

.  الحركة ثم قال فً الواو هً عالمة الرفع

    وٌرى األخفش أن المفرد المقطوع عن اإلضافة معرب بالحركات، أما المضاؾ ففٌه 

فهذه الحروؾ هً دالبل إعراب . زٌادة هً حروؾ المد، وهً زابدة لإلعراب كالحركات

الكلمة ال حروؾ إعرابها؛ ألنها لو كانت حروؾ إعراب كالدال من زٌد والراء من عمرو 

.   لما كان فٌها داللة على اإلعراب

 إلى أنها معربة بحركات منقولة من حروؾ العلة إلى ما قبلها، وانقلبت الربعً     وذهب 

الواو ٌاء النكسار ما قبلها، وألفا النفتاحه كما فً ٌاجل، فإذا كانت مرفوعة ففٌها نقل بال 

قلب، وإذا كانت منصوبة ففٌها قلب بال نقل، وإذا كانت مجرورة ففٌها نقل وقلب؛ ألن 

فاستثقلت الضمة على الواو، فنقلت إلى ما قبلها،  (هذا أََبُوهُ )هذا أبوه : األصل فً قولك

 (رأٌت أَبَوهُ )واألصل فً قولك رأٌت أباه . وبقٌت الواو على حالها فكان فٌها نقل بال قلب

فتحركت الواو وانفتح ما قبلها فانقلبت ألفاً، فكان فٌه قلب بال نقل، واألصل فً قولك مررت 

فاستثقلت الكسرة على الواو فنقلت إلى ما قبلها فقلبت الواو ٌاء  (مررت بؤَبِوكَ )بؤبٌك 

.    لسكونها وانكسار ما قبلها، فكان فٌه نقل وقلب

 إلى أنها معربة بالحركات، والحروؾ ناشبة منها باإلشباع كما فً قوله المازنً   وذهب 

ألن الباء تختلؾ علٌها الحركات ... (ٌنباع من ذفرى ؼضوب جسرة)وقوله  (ادنو فانظور)

فً حالة الرفع والنصب والجر كما تختلؾ حركات اإلعراب على سابر حروؾ اإلعراب، 

وهذه الحركات التً هً الضمة والفتحة والكسرة حركات إعراب، وإنما أشبعت فنشؤت 

فالواو عن إشباع الضمة واأللؾ عن - التً هً الواو واأللؾ والٌاء–عنها هذه الحروؾ 

.    إشباع الفتحة والٌاء عن إشباع الكسرة، وقد جاء ذلك كثٌرا فً استعمالهم

ٌقصد أب - أن الواو واأللؾ والٌاء مبدلة من الم الكلمة فً أربعة،الحاجب     وٌرى ابن 

؛ ألن دلٌل اإلعراب ال ٌكون من ِسْنِخ (ذو- فو )وأخ وحم وهٌن، ومن عٌنها فً الباقٌٌن
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الكلمة، فهً بدل ٌفٌد ما لم ٌفده المبدل منه وهو اإلعراب، كالتاء فً بنت تفٌد التؤنٌث 

. بخالؾ الواو التً هً أصلها، وال ٌبقى ذو وفوك على حرؾ لقٌام البدل مقام المبدل منه 

 أن هذه األسماء معربة بالحروؾ دون الحركات توطبة لجعل االستراباذي     وٌرى 

إعراب المثنى والجمع بالحروؾ؛ ألنهم علموا أنهم ٌحوجون إلى إعرابهما بها الستٌفاء 

المفرد للحركات والحروؾ، وأرادوا أن تكون عالمات هذه األسماء اإلعرابٌة حروفاً ألن 

الحروؾ أقوى من الحركات، وهذه األسماء المفردة أقوى منها فً حالة التثنٌة والجمع 

وإنما اختاروا هذه األسماء بخالؾ نحو ؼد لمشابهتها . لتناسب العالمة القوٌة االسم القوي

ثم جعلوا الواو ٌاء فً . للمثنى باستلزام كل واحد منهما ذاتاً أخرى كاألخ لألخ واألب لالبن

الجر وألفا فً النصب لٌكون األلؾ إعراباً مثل الفتح والٌاء مثل الكسر النفتاح ما قبلها 

وانكساره، وجعلت ساكنة للتخفٌؾ فً المعرب بالحروؾ التً هً أثقل من الحركات 

.    ولتناسب الحركات التً قامت مقامها

حرؾ اإلعراب فً حال اإلفراد هو الباء؛ ألن الالم التً هً الواو :"  أناألنباري    وٌرى 

من أََبٌو لما حذفت من آخر الكلمة صارت العٌن التً هً الباء بمنزلة الالم فً كونها آخر 

الكلمة، فكانت الحركات علٌها حركات إعراب، فؤما فً حال اإلضافة فحرؾ اإلعراب هو 

حرؾ العلة، ألنهم لما أرادوا أن ٌجعلوا اختالؾ الحروؾ بمنزلة اختالؾ الحركات ردوا 

الالم فً اإلضافة لٌدلوا على أن من شؤنهم اإلعراب بالحروؾ توطبة لما ٌؤتً من باب 

التثنٌة والجمع، وإذا كان حرؾ اإلعراب هو حرؾ العلة لم تكن هذه الحركات على الباء 

.  "فً حال اإلضافة حركات إعراب، ألن حركات اإلعراب ال تكون فً حشو الكلمة 

الواو قد أفادت الرفع، واأللؾ قد أفادت النصب والٌاء قد أفادت :"     وقال الزمخشري

أخوك : الجر، وهن حروؾ اإلعراب بال خالؾ عندنا، ومن ذلك األسماء المعتلة نحو

وأبوك وأخواتهما، فإنها تكون فً الرفع واواً وفً النصب ألفاً وفً الجر ٌاًء، ومع ذلك ال 

. نختلؾ فً أنها حروؾ إعراب على ما سبق
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واألمر عندي أنها عالمات إعراب، ولٌست حروؾ :"      وللسهٌلً رأي مخالؾ إذ ٌقول

إعراب؛ ألن حركات اإلعراب ال تجتمع مع ٌاء المتكلم، كما ال تجتمع معها واو الجمع، فلو 

، كما تقول: كانت الواو فً أخوك حرؾ إعراب لقلت فً اإلضافة إلى نفسك ًّ : هذا أخ

، فتدؼم الواو فً الٌاء ألنها حرؾ إعراب عند سٌبوٌه، وهً عند ؼٌره  ًّ هإالء مسلم

عالمة إعراب، فإذا كانت واو الجمع ثبتت مع ٌاء المتكلم وهً زابدة عالمة إعراب عند 

بعض النحوٌٌن، فكٌؾ ٌحذؾ ما هو الم الفعل وأحق بالثبات منها؟ فقد وضح لك أنها لٌست 

.  "الحروؾ المحذوفة األصلٌة

     وخالصة رأي السهٌلً أنه لٌس فً الكالم ما ٌكون حرؾ إعراب فً حال اإلفراد وال 

ٌكون حرؾ إعراب فً حال اإلضافة، وهذا أصل إعرابه لألسماء الخمسة فقد خالؾ من 

قال من النحاة إن هذه األسماء معربة بالحروؾ، ولذلك انقسمت هذه األسماء عنده إلى 

:  قسمٌن

فهذه األسماء الثالثة فً حال اإلفراد معربة  (أبوك وأخوك وحموك)     القسم األول 

بالحركات على الباء والخاء والمٌم، وهً كذلك معربة بالحركات فً حال اإلضافة، ولكنهم 

.  أشبعوا هذه الحركات 

فٌرى أن الواو فٌها حرؾ اإلعراب، والفرق بٌنها  (فو)أما : (فو وذو)     القسم الثانً 

وبٌن أخواتها أن الفاء لم تكن قط حرؾ إعراب النفرادها، فلم ٌلزم فٌها ما ٌلزم فً الخاء 

هً حرؾ اإلعراب بثبوتها فً حال اإلضافة إلى  (فوك)وٌستدل على أن الواو فً . والباء

ًَّ : الٌاء عندما تقول ًَّ وجعلته فً ف وبإبدال المٌم منها فً حال اإلفراد لتعاقب علٌها . هذا ف

. الحركات، وهذا بخالؾ أخواتها فإن حروؾ المد تذهب فٌها فً حال اإلضافة إلى الٌاء

 .وأما ذو فٌرى كذلك الواو فٌها حرؾ اإلعراب

     وٌرى بعض المحدثٌن أن هذه المدود هً حركات اإلعراب، فلٌس هناك حركة مجانسة 

تفصل بٌن المد والحرؾ السابق له؛ ألن اللؽة ال ٌوجد بها حركة بعد حركة، أو ٌلتقً فٌها 

فالباء والخاء والمٌم والنون والفاء والذال من هذه األسماء هً حروؾ اإلعراب، . حركتان

                                                           
نتابج الفكر فً النحو، تحقٌق عادل عبد الموجود، وعلً محمد معوض، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، : السهٌلً، عبد ارحمن بن عبد هللا 

 78م، ص1992، 1ط

 332ن، ص1985، 1أبو القاسم السهٌلً ومذهبه النحوي، دار البٌان العربً، جدة، ط: البنا، محمد إبراهٌم:انظر 
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فالضمة . والمدود التً بعدها حركات اإلعراب، والحركة تدل على اإلفراد واإلعراب

.  ..."المشبعة أو المشدة من أبوك هً عالمة الرفع وعالمة اإلفراد

     ٌرى سمٌر استٌتٌة أن األصل اإلعرابً لألسماء الستة فً االستعماالت الثالثة هو أنها 

كانت تلزم األلؾ رفعاً ونصباً وجراً، وبذلك ٌكون ما ورد فً لسان بعض العرب دلٌالً على 

.  هذا األصل، مثلما ٌكون دلٌالً على أن ذلك االستعمال من الروسبٌات

     وإن ما ٌدعونا إلى هذا القول هو أن حالة لزوم األلؾ هً أبسط الحاالت فال ٌبذل 

المتكلم جهداً كبٌراً؛ إذ تتحقق سلٌقته اللؽوٌة بكفاٌة لؽوٌة محدودة، ولكنها كافٌة إلقامة لسانه 

هذا أباك، وجاءنً أخاك، ورأٌت أباك :قال. بما ال ٌقتضً تفكٌراً فً هذه المرحلة أٌضاً 

هو األلؾ، وتكون الحاالت اإلعرابٌة . ومررت بؤباك وأخاك، فٌكون الصوت واحداً . وأباك

إنها حالة من البساطة وعدم التركٌب، تناسب مرحلة البداٌات التً ٌفترض فٌها . متعددة

. البساطة وعدم التركٌب كذلك

:  ومن المحدثٌن من ٌرى فً قول الشاعر

إن أباها وأبا أباها        قد جاوزا فً المجد ؼاٌتاها 

نوعاً من الترخص فً العالمة اإلعرابٌة للمحافظة على المناسبة الصوتٌة، وذلك لوضوح 

قرابن تتضافر بعضها مع بعضها اآلخر إلبراز المعنى، فقرٌنة البنٌة والتضام والرتبة 

  .تكفلت بإبراز المعنى 

     بٌنما ٌرى إبراهٌم السامرابً أن هذا الشاهد الشعري من اللهجات العربٌة القدٌمة، وهً 

لهجة بنً الحارث على وجه التحدٌد، التً تلتزم األلؾ فً التثنٌة مطلقاً، كقول هوبر 

:  الحارثً

تزّود منا بٌن أذناه ضربة                دعته إلى هابً التراب عقٌم 

وٌدعو إلى اتباع هذه اللهجة بالتزام األلؾ فً جمٌع الحاالت اإلعرابٌة للمثنى رفعاً ونصباً 

 . وجراً لسهولة النطق باأللؾ

                                                           
دراسة صوتٌة صرفٌة لحرؾ اإلعراب وحركته فً اللؽة العربٌة، دار البخاري للنشر، المدٌنة المنورة، :السحٌمً، سلمان بن سالم 

  224هـ ،ص1/1417ط
، 34اإلعراب فً العربٌة صوتٌاً وداللٌاً بٌن القدٌم والحدٌث، حولٌات اآلداب والعلوم اإلنسانٌة، الحولٌة : استٌتٌة ، سمٌر شرٌؾ 

  129م، ص2013، سنة 392الرسالة 
 248م، ص2004الرخصة النحوٌة، دابرة المطبوعات والنشر، عمان، : دروٌش، شوكت عبد الرحمن: انظر 
، السنة األولى، 9نظرات فً كتاب التطور اللؽوي التارٌخً للدكتور إبراهٌم السامرابً،مجلة البالغ، العراق، العدد: هّدو، حمٌد مجٌد 

 69، ص3م، ط1983التطور اللؽوي التارٌخً، دار األندلس، بٌروت،: إبراهٌم مصطفى: انظر./ 44ص. م1967حزٌران 
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     وٌرى إبراهٌم مصطفى أن األسماء الستة معربة بالحركات كؽٌرها من سابر الكلمات، 

وإنما ُمّدت كل حركة فنشؤ لٌنها . فالضمة لإلسناد، والكسرة لإلضافة، والفتحة فً ؼٌر هذٌن

ُوِضعتا على حرؾ واحد، وبقٌة كلمات الباب ُوضعت على  (ذو وفا)وسبب ذلك أن كلمتً 

حرفٌن، األول منهما حرؾ حلقً، وألن حروؾ الحلق ضعٌفة فً النطق، قلٌلة الحظ من 

الظهور، فلٌس لَعَضل الحلق من المرونة والقدرة على النطق وتحدٌد المخارج ما للسان 

والشفتٌن، ومن عادة العرب أن تستروح فً نطق الكلمات، وأن تجعلها على ثالثة أحرؾ 

فً أؼلب األمر، فمّدت فً هذه الكلمات حركات اإلعراب ومطتها لتعطً الكلمة حظاً من 

إذا أُفردت ؼٌر منونة أُطلقت : وإنما هً قاعدة مطردة فً هذه الكلمات... البٌان فً النطق

.   الحركات فً آخرها إطناباً فٌها، وتحقٌقاً لنطقها، وهذا ٌوافق مذهب أبً عثمان المازنً

 ومن المحدثٌن من ٌرى أن ما حصل لبناء هذه الكلمات فهو أن األصل فٌها هو الهمز، 

حذفت منها الهمزة والفتحة التً قبلها، فؤصبحت الضمة وهً حركة اإلعراب  (أبؤ)نحو

مجاورة للباء، فؤصبحت الباء حرؾ اإلعراب بعد أن كانت الهمزة هً حرؾ اإلعراب، 

، ثم قلبت (فُُموَ )أو (َفَموَ )فقٌل أُب، وكذلك أخ وحم وهن، وأن فو أصلها هو االسم الثالثً 

حذفت الهمزة والفتحة السابقة لها . على لهجة ضم الفاء (فُُمؤ)أو (فَماَ )الواو همزة أي 

ثم مدت الضمة أو الحركة اإلعرابٌة  (ؾُ )، ثم حذفت المٌم مع التنوٌن فقٌل (فُم)فؤصبحت 

فً الجر، فالفاء  (فً)فً النصب و (فا)فً الرفع و (فو)فقٌل . عوضاً عن المٌم المحذوفة

بدلٌل  (َذوٌ )وُذو أصلها . هً عالمة الرفع- واو المد-هو حرؾ اإلعراب، والضمة الطوٌلة

حذفت الواو مع الحركة السابقة لها وُحركت بالضم فً حالة الرفع، ثم . جمعها على ذووا

من صوتٌن هما الذال وواو المد التً  (ذو)لتتكون. أشبعت الحركة لتصبح ضمة طوٌلة

فالحركة الممدودة .فالذال حرؾ اإلعراب، وواو المد التً بعدها هً حركة اإلعراب. بعدها

.  هنا تحمل داللة اإلفراد، واإلعراب، والتعوٌض عن المحذوؾ

    وٌرى مهدي المخزومً أن األسماء الستة معربة بؤصوات لٌن طوٌلة؛ وذلك ألنها مإلفة 

ٌُسر، فُمطلت الضمة فً حالة الرفع  من حرفٌن، وال ٌنطق اللسان العربً بالحرفٌن فً 

فصارت واواً، وُمطلت الكسرة فً حالة الخفض فصارت ٌاء، وُمطلت الفتحة فً حالة 

                                                           
 72إحٌاء النحو، ص: مصطفى، إبراهٌم: انظر 
 268دراسة صوتٌة لحرؾ اإلعراب وحركته فً اللؽة العربٌة، ص: السحٌمً،سلمان بن سالم 
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والثالثٌة أخفٌة وأٌسر ، وبذلك أصبحت هذا الكلمات الثنابٌة ثالثٌة. النصب حتى صارت ألفاً 

.  على اللسان فً بنٌتها، ألنه أساس البناء فً العربٌة 

ٌّن زٌد القرالة بالكتابة الصوتٌة والتوزٌع المقطعً أن إثبات حركات اإلعراب      وقد ب

الحركات )األصلٌة على األسماء الستة فً حال اإلفراد واإلبقاء علٌها متبوعة بؤصوات المد 

عند اإلضافة تبٌن وجود إشكالٌة صوتٌة، تتمثل هذه اإلشكالٌة فً أن المقطع  (الفرعٌة

، وكذلك تتابع حركات اإلعراب األصلٌة وحركة (ح ح)الثالث سٌتشكل من حركة طوٌلة 

اإلعراب الفرعٌة، وكل واحدة منهما لم تتولد عن األخرى، ومعنى هذا أن الحركات تتراكب 

، وهذا ما ال تجٌزه بدٌهٌات الدرس (أي وظابفها)مع اختالؾ أصولها، وقٌمتها الصوتٌة 

الصوتً، إضافة إلى ذلك فإن المقطع الصوتً ال ٌتكون من صامت منفرد أو حركة، وال 

والذي ٌقترحه ...ٌبدأ بحركة كما ٌزعم بعض المحدثٌن اعتماداً على آلٌة نطقهم الصوتً

. (ذو- فو)القرالة هو أن هذه األسماء معربة بالحركات األصلٌة، وٌخرج من هذا اإلعراب 

ُتحرك بالحركات األصلٌة، وهذا على األصل المفترض  (أُب أُخ حُم هنُ )وأن هذه األسماء

فإن الضمة  (أب)حضر أُب خالد؛ ولقلة حروؾ بناء كلمة : فً حال درج الكالم فً مثل 

والفتحة والكسرة على هذه األسماء ُتشبع، وٌمتد الصوت بها فتصبح أصوات علة مشبعة، 

وهً الواو فً الرفع، واأللؾ فً النصب، والٌاء فً الجر، وتكون الحروؾ السابقة لها هً 

فٌؤخذان خصوصٌة إذ هما معربان دابماً، إال فو فً حال  (فو وذو)حروؾ اإلعراب، أما 

الحركات –، وهما فً حال اإلضافة معربان بؤصوات المد (فم)الفصل فإنه تلحق به المٌم 

وهذه األصوات تمثل حركة اإلعراب، وتتمة لبناء الكلمة وذلك لحاجتها لهذه التتمة - المشبعة

. لما فٌهما من نقص البناء

 :خالصة إعراب األسماء الستة بناًء على التحلٌل الصوتً

ثنابٌة األصل واالستعمال، والحرؾ الثانً هو  (هنٌ - حٌم - أخٌ - أبٌ )     نالحظ أن األسماء 

حرؾ اإلعراب، وتختلؾ بنٌتها باختالؾ أحوال الكلمة من اإلضافة والتجرد، وإنما ظهرت 

. الواو فٌها لعلة داللٌة ال صوتٌة، فهً لٌست من أصل الكلمة كما ٌرى القدماء

:  فً حالة اإلفراد– أوالً 

                                                           
 74النحو العربً قواعد وتطبٌق على المنهج العلمً الحدٌث،ص: المخزومً، مهدي 
، المجلد التاسع، العدد التاسع، الجزء -لٌبٌا–حول التعلٌل الصوتً للظواهر النحوٌة، مجمع اللؽة العربٌة : القرالة،زٌد خلٌل 

 26ص. م2012الثانً،
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رأٌت أباً، . قال أبٌ : ٌعرب االسم المفرد المقطوع عن اإلضافة بالحركات القصٌرة، نحو- 1

أي . (ص ح / ص ح  )فتتكون بنٌة الكلمة المقطعٌة من مقطعٌن قصٌرٌن . مررت بؤٍب 

جاء المفرد على حرفٌن، وهو األصل، فٌكون حرؾ الباء حرؾ اإلعراب، والحركة 

.  الظاهرة عالمته

:  ٌعرب االسم المضاؾ السم ظاهر أو ضمٌر متصل بالحركات الطوٌلة، نحو- 2

.  وقال أبوك ورأٌت أباك ومررت بؤبٌك. قال أبو خالد، ورأٌت أبا خالد، ومررت بؤبً خالد

وهذا الذي علٌه بعض  (وقال أبـُـك- قال أُب خالد)واألصل أن تكون لكلمة على حرفٌن أي 

. وإنما أشبعت الضمة فطالت ألنها ضعفت فً وصل الكالم وال تكاد تظهر. لهجات العرب

لٌصبح بناء الكلمة مكونا من . مررت بؤبً خالد– رأٌت أبا خالد – جاء أبو خالد : فقالوا

فهً معربة بالحركات الفتحة والضمة والكسرة ولكن طوٌلة  (ص ح ح / ص ح)مقطعٌن 

.      ال قصٌرة، وٌكون الباء حرؾ اإلعراب هنا أٌضاً 

، (قال أبً): ٌعرب االسم المضاؾ إلى ٌاء المتكلم بالكسرة رفعاً ونصباً وجراً، نحو- 3

 (أُبً):وبالتحلٌل الصوتً لمقاطع الكلمة (ي+قال أبُ )فاألصل 

ب ـُـ ي / أ ـَـ 

ص ح ص  / ص ح 

لم تشبع الضمة مع ٌاء المتكلم كما جرى مع بقٌة الضمابر المتصلة ولعل السبب فً ذلك هو 

- وهً عالمة اإلعراب-أن ٌاء المتكلم صوت لٌن، ال حرؾ صامت، ولكن تحولت الضمة 

إلى كسرة تحت تؤثٌر قانون المماثلة وبتؤثٌر من ٌاء اإلضافة، فاجتمعت الكسرة وٌاء 

فماثلت الٌاء اللٌنة  (أ ـَـ ب ـِـ يْ )اإلضافة الساكنة، فتشكل المزدوج الحركً المرفوض

مقطع :  الكسرة لتشكل الكسرة الطوٌلة لتصبح البنٌة المقطعٌة للكلمة مكونة من مقطعٌن

.  قصٌر و مقطع طوٌل مفتوح

 (أبً)

ب ــِـِـ / أ ـَـ 

ص ح ح  / ص ح 

    فاتصال ٌاء المتكلم بها ال ٌؽٌر من بنٌتها، كحال ٌاء المتكلم مع االسم صحٌح اآلخر، 

هو الباء أٌضاً،  (أبً)وحرؾ اإلعراب فً األسماء الستة نحو .(قلمً)تصبح  (قلم):نحو
                                                           

 53، ص1شرح المفصل البن ٌعٌش، ج: انظر 
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وعالمة إعرابها الكسرة الطوٌلة ال القصٌرة أو المقدرة والتً تكون مورفٌماً للتكلم 

فالذي نراه أن . واإلعراب رفعاً ونصباً وجراً، ولٌس بالحركات المقدرة كما ذهب القدماء

 (قلماي= قلمً )ٌاء المتكلم لٌست ٌاء مد فً الحقٌقة بل صوت لٌن ودلٌلنا هو التثنٌة 

ًَّ = معلموي )والجمع  .  حٌث جاءت ٌاء المتكلم لٌنة فً المثنى والجمع (معلم

 : فً حالة الت نٌة-  انٌاً 

قال : ٌعرب االسم المقطوع عن اإلضافة إعراب المثنى باأللؾ رفعاً والٌاء جراً ونصباً، نحو- 1

ولكن تجنباً . (ان+ أب )واألصل فً تثنٌة هذه األسماء . األبوان ورأٌت األبوٌن ومررت باألبوٌن

لاللتباس مع صٌؽة المفرد المضاؾ المنصوب جًء بالواو، أي لمخالفة داللٌة ال صوتٌة وهً 

، وجاء أبان (للمفرد المنصوب)رأٌت أبا خالد : الداللة على المثنى المضاؾ، كؤن تقول فً األصل

،فكان من الضروري (للمثنى)جاء أبا خالد : وبعد حذؾ نون المثنى لإلضافة تصبح. (للمثنى)خالد 

،فتعرب الكلمة (للمثنى)، جاء أبوا خالد (للمفرد)رأبت أبا خالد : فكان. إزالة اللبس عنها بواو اللٌن

. وحرؾ اإلعراب هو الباء أٌضاً ال الواو. إعراب المثنى ترفع باأللؾ وتنصب وتجر بالٌاء

. قال أبوا خالد، وقال أبواك: ٌعرب االسم المضاؾ السم ظاهر أو ضمٌر إعراب المثنى، نحو- 2

فجًء بالواو لمخالفة  (أبا)فلما حذفت النون لإلضافة أصبحت  (ألؾ االثنٌن ونون+ أب )واألصل 

رأٌت أبا خالد للمفرد، وجاء أبا )داللٌة ال صوتٌة، وهً المثنى المضاؾ كؤن تقول فً األصل 

رأٌت أبا خالد للمفرد، قال ) فكان . فكان من الضروري إزالة اللبس عنها بواو اللٌن (خالد للمثنى

.  (أبوا خالد للمثنى

، مررت : ٌعرب االسم المضاؾ إلى ٌاء المتكلم إعراب المثنى نحو- 3 قال أبواي، رأٌت أبويَّ

. ال تإثر ٌاء المتكلم على بنٌة الكلمة ألنها فصلت عنه بمورفٌمات التثنٌة واإلعراب. بؤبويَّ 

أحادي األصل ثنابً االستعمال، فالواو المدٌة لٌست حرؾ اإلعراب، بل  (ذو)نالحظ أن االسم - 4

صوت  (ذو)عالمة اإلعراب فً حالة الرفع، وربما ؼفل بعض الدارسٌن عن حقٌقة أن الواو فً 

صوت لٌن، فتختلؾ بنٌة هذا االسم فً اإلفراد والتثنٌة، وٌتبٌن ذلك  (ذوا)مد بٌنما الواو فً 

: بالتحلٌل الصوتً كما ٌلً

جاءت بنٌة الكلمة .جاء ذو عدٍل، ورأٌت ذا عدٍل، ومررت بذي عدلٍ : فً حالة اإلفراد،نحو- أوالً 

، (ص ح ح)، ولكن ُمّدت الحركة لتصبح البنٌة(ص ح)على األصل أي مكونة من مقطع واحد 

. فالضمة الطوٌلة عالمة الرفع، والفتحة الطوٌلة عالمة النصب، والكسرة الطوٌلة عالمة الجر

قال )واألصل . جاء ذوا عدل، رأٌت ذَوي عدل ، ومررت بذَوي عدل: نحو: فً حالة التثنٌة- ثانٌا

ولكن لتجنب االلتباس بصٌؽة المفرد جاءت الواو  (ذا عدل، ورأٌت َذي عدل، ومررت بَذي عدل
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جاء ذوو عدل، رأٌت ذِوي عدل، مررت بذِوي : لمخالفة داللٌة صوتٌة، ومثله جرى فً الجمع

. تبقى الواو اللٌنة للتفرٌق، والٌاء والواو مورفٌمً الجمع واإلعراب. عدل

والفم :" قال الخلٌل. (َفْوهٌ )فثالثً األصل أحادي االستعمال، فاألصل  (فو)أما االسم السادس - 5

أصل بنابه الفوه، حذفت الهاء من آخره، وحملت الواو على الرفع والنصب والجر، فاجترت الواو 

 (فوه )أصلها  (فم)وذكر ابن ٌعٌش أن . "صروؾ النحو إلى نفسها فصارت كؤنها مّدة تتبع الفاء

بدلٌل التصؽٌر والجمع، وحذفت منها الهاء لضعفها وقربها من مخرج األلؾ، فحذفت كما تحذؾ 

العلة، والواو حرؾ اإلعراب، ولكنها قلبت ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ومع دخول التنوٌن ٌلتقً

، فٌحذؾ أحدهما وهو األلؾ لتبقى الكلمة على حرؾ واحد، وهذا لٌس له -األلؾ والتنوٌن-ساكنان 

نظٌر فً اللؽة، فكان األحسن من هذا قلب الواو مٌماً ألنها أقرب للمخرج وأثبت فً النطق من 

. العلل

ال فُضَّ فوك، ال : نحو. معربة بالحركات الطوٌلة كما بقٌة األسماء الستة (فو) والذي نراه أن 

وعند إضافتها إلى ٌاء المتكلم التً نعتقد أنها ٌاء لٌن ال مد تصبح بنٌتها . تفتح فاك، ال تستهن بفٌك

: متضمنة لمقاطع صوتٌة ؼٌر مستقرة على الصورة اآلتٌة 

 (يَ + فو )فً حالة الرفع 
ي ـَـ / ؾ ـُـُــ 
ص ح /  ص ح ح

 (يَ + فا )فً حالة النصب 
ي ـَـ / ؾ ـَـَـ 
ص ح / ص ح ح 

ومن  (يَ + فً)فال تؽٌر ٌطرأ على بنٌة الكلمة فً حالتً الرفع والنصب، أما فً حالة الجر
ال حذؾ،  (قلب)خالل التحلٌل الصوتً للبنٌة المقطعٌة نجد أن ما جرى للبنٌة هو تحول 

ًَّ )فالتقت ٌاءان لتصبح  (ٌاء اللٌن)حٌث قلب جزء من صوت المد إلى شبه الحركة  كما .(ف
: تؽٌرت بنٌتها المقطعٌة لتصبح

 ًَّ ِفـ
ي ـَــ / ؾ ــِـ ي 
ص ح / ص ح ص 

406،ص8العٌن، ج: الفراهٌدي، الخلٌل بن أحمد 

 53، ص1شرح المفصل، ج: ابن ٌعٌش: انظر 
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المبحث ال الث 

إعراب الم نى وجمع المذكر السالم 

     تناول القدماء المثنى والجمع واللواحق التً تتصل ببنٌة االسم، وما تحمله هذه اللواحق 

من دالالت، وتركز اهتمامهم على داللة هذه اللواحق على الحالة اإلعرابٌة، فتباٌنت آراإهم 

فٌها فمنهم من ٌرى أنها حروؾ إعراب، وٌنسب هذا الرأي إلى الخلٌل وسٌبوٌه وأبً علً 

وٌمثل اإلعراب أحد أظهر خصابص . الفارسً والزجاجً والزمخشري وعامة البصرٌٌن

اللؽة العربٌة وأقدمها، وٌرى بعض العلماء أن اإلعراب قد خضع لتطورات شتى على مدى 

وأظهر تطور وأجاله ما نجده فً الثنابٌة التً تتمثل فً اإلعراب والبناء، . التارٌخ اللؽوي

ٌُعقل أن ٌكون اإلعراب والبناء قد ُوجدا معاً، وال  فهذه الثنابٌة ُتنبا عن ذلك التطور، إذ ال 

أن ٌكون هذا التطور قد حدث فجؤة، دون أن ٌكون تطوٌر متدرٌج متعاقب المراحل قد أخذ 

واعلم أنك إذا ثنٌت :" قال سٌبوٌه. سبٌله إلى أن وصل اإلعراب والبناء إلى ما صار إلٌه

األولى منهما حرؾ المد واللٌن وهو حرؾ اإلعراب ؼٌر متحرك : الواحد لحقته زٌادتان

ًُّ بحرؾ اإلعراب هو نهاٌة الكلمة المعربة، سواء كان :"وقال أبو علً. "وال منون والمعن

ذلك زابداً أو أصلٌاً، بعد أن ٌكون الحرؾ بحذفها ال ٌدل على ما ٌدل علٌه بإثباته فٌها، ولو 

كانت هذه الحروؾ داللة إعراب ألواخر األسماء ونهاٌات لها للزم أال تختل بحذفها داللة 

األسماء على ما كانت تدل علٌه من التثنٌة والجمع، كما أن اإلعراب وأدلته كذلك، فلما كان 

حذفها من الكلمة تزول به داللة تبٌٌن االسم على ما كان ٌدل علٌه من التثنٌة والجمع، كما 

تزول بحذؾ التاء وحذؾ حرفً اإلضافة داللة التؤنٌث والتثنٌة، علمنا أنها حروؾ 

الواو حرؾ اإلعراب كما :" وقال الزمخشري فً أعراب جمع المذكر السالم. "إعراب

كانت األلؾ فً التثنٌة كذلك، وهً عالمة الرفع والجمع والقلة، فإنه ال ٌجمع على هذا 

: وقال بعض البصرٌٌن . "الجمع إال ما كان من الثالثة إلى العشرة، فهو من أبنٌة القلة

                                                           
 138اإلٌضاح فً علل النحو،ص: الزجاجً/ 38-36،ص1اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ،ج: األنباري 
 281علم األصوات النحوي،ص: استٌتٌة، سمٌر شرٌؾ 
 17،ص1الكتاب، ج: سٌبوٌه 

 44،ص1993 1خالؾ األخفش األوسط عن سٌبوٌه ، مكتبة الثقافة ، عمان ، ط: جنهوٌتشً، هدى 
 214،ص3شرح المفصل،ج:ابن ٌعٌش 
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الحروؾ أبدال من الحركات ٌعنً األلؾ فً التثنٌة و الٌاء فٌها و الٌاء فً الجمع و الواو 

. "فٌه

     وهناك رأي ثاٍن ٌذهب أصحابه إلى أن األلؾ والٌاء فً المثنى عالمة إعراب، أي أن 

األلؾ والٌاء فً المثنى مثل الضمة والكسرة، مستدلٌن بؤنها تتؽٌر كتؽٌر الحركات، فلما 

وٌنسب هذا القول إلى . تؽٌرت كتؽٌر الحركات دّل على أنها إعراب بمنزلة الحركات

.  "الزٌادي والفراء وعامة الكوفٌٌن، وقطرب من البصرٌٌن

     وهناك رأي ثالث ٌذهب أصحابه إلى أنها لٌست بإعراب وال حروؾ إعراب، ولكنها 

تدل على اإلعراب، وذلك أنك إذا رأٌت األلؾ علمت أن االسم مرفوع، وإذا رأٌت الٌاء 

. وٌنسب هذا الرأي إلى المازنً والمبرد واألخفش . علمت أن االسم مجرور أو منصوب

     ورأي رابع ٌذهب إلى أن انقالب األلؾ إلى الٌاء هو اإلعراب، وٌرٌد باالنقالب تؽٌر 

. األلؾ إلى ٌاء، واأللؾ حرؾ اإلعراب كما قال سٌبوٌه، وٌنسب إلى أبً عمر الجرمً

أحدهما :"وقد رّد بعض النحوٌٌن هذا الرأي من جهتٌن ذكرهما األنباري فً مسابل الخالؾ

أن هذا ٌإدي إلى أن ٌكون اإلعراب بؽٌر حركة وال حرؾ، وهذا ال نظٌر له فً كالمهم، 

والوجه الثانً أن هذا ٌإدي إلى أن ٌكون التثنٌة والجمع فً حال الرفع مبنٌٌن، ألن أول 

. أحوال االسم الرفع ال انقالب له، وأن ٌكونا فً حال النصب والجر معربٌن؛ النقالبهما

وحكً . "ولٌس من مذهب أبً عمر الجرمً أن التثنٌة والجمع مبنٌان فً حال من األحوال

.  عن أبً إسحق الزجاج أن التثنٌة والجمع مبنٌان وهو خالؾ اإلجماع

     ومن القدماء من ٌفسر إعراب المثنى والجمع بالحروؾ ال الحركات بؤن الحركات 

استوفتها اآلحاد، ومن ثم أعرب المكسر وجمع المإنث السالم بالحركات، وإنما أعربا هذا 

اإلعراب المعٌن ألن كان ُجلب قبل اإلعراب فً المثنى عالمة للتثنٌة، وكذا الواو فً الجمع 

                                                           
 138الزجاجً، اإلٌضاح فً علل النحو، ص 

 189،ص3شرح المفصل، ج: الزمخشري/ 38-36،ص1اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ،ج: األنباري 
   /38-36،ص1اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ،ج: األنباري/ 29، ص1االستراباذي، شرح الكافٌة، مج/  143،ص1المقتضب،ج: المبرد 

  189،ص3شرح المفصل، ج: ابن ٌعٌش
 38-36،ص1اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ،ج: األنباري/   29، ص1االستراباذي، شرح الكافٌة، مج 
 38-36،ص1اإلنصاؾ فً مسابل الخالؾ،ج: األنباري 
 38-36،ص1المرجع السابق،ج 
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عالمة للجمع لمناسبة األلؾ بخفته لقلة عدد المثنى والواو بثقله لكثرة عدد الجمع، وهذا حكم 

. مطرد فً جمٌع المثنى والمجموع

إنما جعلت األلؾ فً رفع االثنٌن ألن الرفع أول اإلعراب، ألنه سمة :"      وقال الزجاجً

الفاعل والمبتدأ وما ضارعهما، والتثنٌة أول الجموع ألن معناها ضم شًء إلى شًء كما 

ذكرناه،والحروؾ المتولدة عنها الحركات هً هذه التً ذكرت الواو واأللؾ والٌاء 

. "واألفعال

     وٌرى زٌد القرالة أن الحركات الفرعٌة المتمثلة فً أصوات المد هً فً المثنى وجمع 

وأن أثر الرسم اإلمالبً كان فاعالً فً توجٌه آراء القدماء . المذكر السالم عالمات إعراب

مما جعلهم ٌنظرون إلى هذه األصوات على أنها جزء من الكلمة وأنها حروؾ إعراب كما 

.ٌرى سٌبوٌه 

 :خالصة إعراب الم نى بناًء على التحلٌل الصوتً 

     االسم المفرد أصل وسابق على المثنى والجمع بال شك، وبناء االسم الدال على معناه 

، فالّدالة على العدد من تثنٌة أو جمع سابقة (العالمة)األصلً سابق على الزابدة اإلعرابٌة

جاء المعلمان، ):أصل سابق على قولنا (جاء المعلمُ ): على الدالّة اإلعرابٌة، وعلٌه فإنه قولنا

والتؽٌر الحاصل بٌن الصورتٌن هو استخدام أصوات المد واللٌن . (وجاء المعلمون

كمورفٌمات عددٌة تدخل فً أصل بناء الكلمة لتإدي وظٌفتها الداللٌة، وال ٌمكن االستؽناء 

بٌنما ٌمكن االستؽناء عن الدالّة . عن هذه المورفٌمات مع الحفاظ على معنى التثنٌة أو الجمع

حٌث تصح الداللة  (جاء المعلم)اإلعرابٌة فً بعض الحاالت كالوقوؾ على االسم المفرد

.  رؼم انتفاء العالمة اإلعرابٌة

    إن المنطق العقلً ٌفترض استخدام األلفاظ الدالة على التثنٌة قبل األلفاظ الدالة على 

الجمع، إال أن المنطق اللؽوي ال ٌوجب ذلك إذ ٌمكن أن ٌكون المتكلم قد اصطلح ألفاظ 

ولذلك ال نستطٌع افتراض أن . التثنٌة والجمع فً فترة واحدة أو التثنٌة قبل الجمع أو العكس

إحدى الصٌؽتٌن متطورة عن األخرى أو أن بٌنهما رابطاً ما، وإن تشابهت المورفٌمات 

ولكن االستعمال اللؽوي ٌإكد لنا أن استخدام مورفٌمات . الدالة علٌهما صوتٌاً أو تقاربت

 29، ص1االستراباذي، شرح الكافٌة، مج 
 125اإلٌضاح فً علل النحو، ص: الزجاجً 

، المجلد التاسع، العدد التاسع، الجزء -لٌبٌا–حول التعلٌل الصوتً للظواهر النحوٌة، مجمع اللؽة العربٌة : القرالة،زٌد خلٌل 

 35ص. م2012الثانً،
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التثنٌة أكثر من استخدام مورفٌمات الجمع؛ وذلك ألن للثنٌة صٌؽة ثابتة مع جمٌع األسماء، 

وألن التثنٌة . بٌنما نجد للجمع صٌؽاً مختلفة حٌث المذكر السالم والمإنث السالم والتكسٌر

أكثر استعماال وشٌوعاً فً اللؽة من جمع المذكر السالم اختارت اللؽة أخؾ المورفٌمات من 

وبها دلت على المثنى فً حالة الرفع ألن الرفع أٌضا  (المد باأللؾ ـَـَـ )الناحٌة الصوتٌة وهو

:  هو أكثر أحوال الكلمة دوراناً، وٌتبٌن ذلك من خالل التحلٌل الصوتً

معلٌّم 
م ـُــ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 

ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 
معلّمان 

م ـَــَـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 
ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 

وللداللة على الحاالت اإلعرابٌة األخرى من جر أو نصب استخدمت اللؽة العربٌة أخؾ 
: على الصورة اآلتٌة (ـَــً)المزدوجات الحركٌة وهً 

معلّماً 
م ــَـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 

ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 
 
ن)فً التثنٌة ٌْ  (معلَّم

ن ـِـ / م ــَـ ي / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 
ص ح / ص ح ص/ ص ح / ص ح ص/ ص ح 

وهذا ٌإكد . فتحمل الفتحة معنى التثنٌة بٌنما تحمل ٌاء اللٌن المعنى اإلعرابً للجر والنصب
مٌل اللؽة العربٌة نحو التخفٌؾ والٌسر فً النطق وابتعادها عن الثقٌل من المقاطع 

. واألصوات
 :خالصة إعراب جمع المذكر السالم بناًء على التحلٌل الصوتً

الضمة الطوٌلة والكسرة )    استخدمت اللؽة للتعبٌر عن جمع المذكر السالم صوتً المد

، وال ٌعنً ذلك وجود أي رابط بٌنها وبٌن صٌؽة التثنٌة، وإنما اقتصرت على مد (الطوٌلة

:  على الصورة اآلتٌة . الحركة الموجودة أصالً 

 (معلمٌ )المفرد المرفوع:                    فً حالة الرفع- أوال
م ــُـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ / م ـُــ 

ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح 
 (معلمون)الجمع المرفوع 

م ــُـُـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ / م ـُــ 
ص ح ح ص / ص ح / ص ح / ص ح 

اقتصر التؽٌر فً حالة الرفع على مد حركة الضمة الموجودة فً بنٌة االسم المفرد وتحولها 
. إلى ضمة طوٌلة فً الجمع

 (معلمٍ )المفرد المجرور:                  فً حالة الجر-ثانٌا



164 
 

م ــِـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 

 (معلمٌن)الجمع المجرور 
م ــِـِـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 

ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 
اقتصر التؽٌر فً حالة الجر على مد حركة الكسرة الموجودة فً بنٌة االسم المفرد وتحولها 

. إلى كسرة طوٌلة فً الجمع
 

 (معلماً )المفرد المنصوب:              فً حالة النصب- ثالثا
م ــَـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 

ص ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 
 (معلمٌن)الجمع المنصوب 

م ــِـِـ ن / ل ــِــ / ع ــَـ ل/ م ـُــ 
ص ح ح ص / ص ح / ص ح ص/ ص ح 

لم تمد حركة نصب المفرد فً حالة الجمع لعلة داللٌة ال صوتٌة وذلك تجنبا لاللتباس 
وإنما قلبت الفتحة كسرة ثم . (معلمان )إذ لو ُمّدت الفتحة ألصبحت البنٌة . بصٌؽة المفرد

. مّدت للداللة على الجمع كما جرى فً حالتً الرفع والجر
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المبحث الرابع 

إعراب المقصور والمنقوص 

:  إعراب االسم المقصور- أوال

، والنحاة ٌحصرون االسم (الفتحة الطوٌلة)     االسم المقصور هو االسم المنتهً بؤلؾ 

المقصور بالمعرب فالمبنً المنتهً بؤلؾ ال ٌعد من األسماء المقصورة وكذلك الحروؾ 

 وحكم االسم المقصور عندهم اإلعراب بالحركات المقدرة على آخره فً جمٌع .واألفعال

.  حاالته

ظاهرة فً االسم المقصور،  (عالمة اإلعراب)     وقد تنبه القدماء إلى عدم وجود الحركة 

فلجؤ النحاة إلى تقدٌر العالمة اإلعرابٌة فً . فافترضوا ما ٌصطلح علٌه باإلعراب التقدٌري

مثل هذه الكلمات، تقدر الحركات الثالث الضمة والفتحة والكسرة على آخر االسم 

 .المقصور

اعلم أن تقدٌر اإلعراب ألحد شٌبٌن إما تعذر النطق به واستحالته، :"      ٌقول األستراباذي

وإما تعسره واستثقاله، فالمتعذر فً بابٌن ٌستحٌل فً كل واحد منهما على اإلطالق أي رفعاً 

ٌعنً كل معرب مقصور، فإنه ٌتعذر إعرابه لفظاً فً : (عصى)األول باب . ونصباً وجراً 

األحوال الثالث، ألن األلؾ لو حاولت تحرٌكه لخرج عن جوهره وانقلب حرفاً آخر أي 

  : ... "(ؼالمً)همزة، فال ٌمكن تحرٌك األلؾ مع بقابه ألفاً، والثانً باب 

.      فالقدماء ٌرون أن عالمة اإلعراب ال تظهر فً األسماء المقصورة ألن آخرها ألؾ

سورة فسبح اسم ربك األعلى:فً قوله تعالى (األعلى)ففً إعراب االسم المقصور

جرُّ صفة للرب، وال ٌتبٌن فٌه اإلعراب ألن آخره ألؾ :"ٌقول ابن خلوٌه. 1األعلى

.  "مقصورة

                                                           
 605،ص4النحو الوافً، ج: حسن، عباس: انظر 
 605،ص4المرجع السابق،ج 

 199،ص1المرجع السابق، ج 
 .34، ص1شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب، مج : األستراباذي 

 .54م، ص1985إعراب ثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم، دار مكتبة الهالل، بٌروت،: ابن خلوٌه 



166 
 

أما المقصور فال ٌدخله رفع وال نصب وال خفض، وٌستوي فٌه لفظ :"      وٌقول الوشاء

وما لم ٌكن منصرفاً  (هوًى ورضاً )ذوات الواو والٌاء، وٌنون ما كان منصرفاً، نحو قولك

.  "فٌاإه ساكنة

عصا ورحى :     وجاء فً شرح المفصل البن ٌعٌش أن األسماء المقصورة من نحو

ٌُدرك : والمنقوصة من نحو قاضً فً حالتً الرفع والجر ال ٌتبٌن فٌها اإلعراب، وإنما 

البٌان من العوامل قبلها؛ ألن هذه األسماء معربة وإن لم ٌظهر فٌها إعراب، وإنما لم ٌظهر 

األول : فالمعرب عنده على ضربٌن. فٌها إعراب لُنبُّو حرؾ اإلعراب عن تحمل الحركات

ٌختلؾ فٌه اللفظ بصورة جلٌة للمستمع، وذلك عبر عالمات اإلعراب الظاهرة، والثانً 

ٌُقّدر تقدٌراً   . ٌكون باختالؾ المحل فقط دون أن ٌتؽٌر اللفظ بل 

لٌس كل مقّدر علٌه دلٌل من اللفظ بدلٌل :"     وذكر السٌوطً عن أبً البقاء فً التبٌٌن

المقصور، فإن اإلعراب فٌه مقدر ولٌس له لفظ ٌدل علٌه، وكذلك األسماء الستة عند سٌبوٌه 

. "اإلعراب مقدر فً حروؾ المد منها وإن لم ٌكن فً اللفظ ما ٌدل علٌه

     ومن القدماء من ٌرى خالؾ ما سبق وٌدعو إلى إلؽاء فكرة التقدٌر االفتراضً للعالمة 

اإلعرابٌة، فٌرى ابن مضاء القرطبً ضرورة منع اإلعراب التقدٌري من المفردات 

المقصورة والمنقوصة والمبنٌة، حٌن تقع مبتدآت أو فاعالت أو مفعوالت واالكتفاء ببٌان 

محلها اإلعرابً، فنقول مثال مبتدأ أو فاعل أو مفعول، وال نستمر فً القول إنه مرفوع مثالً 

بضمة مقدرة على األلؾ منع من ظهورها التعذر أو ضمة مقدرة على الواو منع من 

.  ظهورها الثقل

      أما المحدثون فمنهم من أخذ برأي القدماء وأٌده، فٌرى محمد حماسة أن نظرٌة العامل 

مسإولة عن اإلعراب التقدٌري، فمادام المإثر أي العامل موجوداً، وجب البحث عن المتؤثر 

أي المعمول، وال بد من اعتبار محل التؤثٌر، وتقدٌر عالمة هذا التؤثٌر إذا لم ٌمكن 

. ظهورها، والتقدٌر لٌس إال مراعاة للحالة اإلعرابٌة التً تشؽلها الكلمة

                                                           
 30صم، 1079الممدود والقصور، حققه رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجً، القاهرة، : أبو الطٌب الوشاء  
 151،ص1شرح المفصل للزمخشري، ج: ابن ٌعٌش: انظر 

 308،ص1األشباه والنظابر، ج: السٌوطً 
 72ص. م1947، 1الرد على النحاة، تحقٌق شوقً ضٌؾ، دار الفكر العربً، القاهرة، ط: ابن مضاء القرطبً: انظر 
 .190ص.م1984العالمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث،مطبوعا جامعة الكوٌت،: حماسة، محمد 
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    ومن المحدثٌن من خالؾ هذا الرأي ودعا إللؽاء اإلعراب التقدٌري، ورآه نتاج نزعة 

اإلعراب التقدٌري مظهر من مظاهر ؼلبة التفكٌر الفلسفً :" لؽوٌة فلسفٌة، ٌقول تمام حسان

وقد ظهرت ... (الكٌؾ والمكان)على الدراسات النحوٌة، وأثر من آثار التطبٌق لمقولة 

. "المكانٌة بوضوح فٌما أسماه النحاة صرؾ اإلعراب، وأنه ال بد لإلعراب من مكان

وٌرى سٌد رزق أن العالمة اإلعرابٌة المقدرة مجرد تصور ُمَتوهم ٌهدؾ إلى أن تنسجم 

. القاعدة التً وضعها النحاة وهً اإلعراب، مع المنطوق اللؽوي المسموع عن العرب

وكذلك ٌرى عبد الرحمن أٌوب فاإلعراب التقدٌري عنده نمط من الخٌال واالفتراض الذي 

وٌرى زٌد القرالة أن اإلعراب التقدٌري ضرب من الخٌال . ٌؽاٌر المنطق اللؽوي

واالفتراض اللؽوي، ومردُّ هذا الخٌال واالفتراض هو محاولة القدماء اطراد نظرٌة العامل 

التً ُشؽلوا بها، وجعلوها محورا فً الدرس النحوي، مما دفعهم إلى القول بالتقدٌر 

.      واإلعراب المحلً وؼٌر ذلك مما ال ٌنسجم مع المنطق اللؽوي

     ومن المحدثٌن من راح ٌبٌن حقٌقة العالمة اإلعرابٌة وفقاً للنظرٌات والدراسات اللؽوٌة 

األصل فً الحركة اإلعرابٌة أن تظهر على آخر الكلمة :" الحدٌثة، ٌقول سمٌر استٌتة

أما . ولكن قد ٌحول بٌنها وبٌن ظهورها حابل فً مبنً الكلمة، أو فً التركٌب. المعربة

إذ ال  (ٌنؤى)الحابل الذي فً مبنى الكلمة ففً مثل الفعل المضارع الذي ٌنتهً بؤلؾ كما فً 

والحابل الذي ٌحول بٌن . مجال أن تظهر الضمة أو الفتحة على األلؾ التً فً آخره

الحركة والظهور حابل صوتً، فال تظهر الحركة على األلؾ التً هً حركة أٌضاً ولكنها 

. حركة طوٌلة كما هو معلوم

     لجؤ النحاة إلى تقدٌر الحركة، فتصوروا أن الفعل مرفوع بضمة منع من ظهورها 

وكتب النحو ملٌبة بمسابل النحو . التعذر، وقالوا مثل ذلك فً الفتحة التً هً عالمة نصبه

وال شك أن تقدٌرهم ٌعنً أن هذا هو ما جرى به لسان العرب أو ما ٌمكن أن . التقدٌري

إن هذٌن االحتمالٌن ال . ٌجري به لسانهم وال ٌعنً تقدٌرهم شٌباً آخر ؼٌر هذٌن االحتمالٌن

                                                           
 20مناهج البحث فً اللؽة، ص: حسان، تمام 
، 1ظاهرة التوهم فً الدراسات النحوٌة والتصرٌفٌة، مجلة كلٌة اللؽة العربٌة، جامعة أم القرى، العدد: الطوٌل،سٌد رزق 

 . 89م،ص1983

 52دراسات نقدٌة فً النحو العربً، ص: أٌوب، عبد الرحمن: انظر 
 دراسة فً إعراب المنقوص والمقصور، مجلة كلٌة الدراسات اإلسالمٌة التوجٌه الصوتً لإلعراب التقدٌري: القرالة، زٌد خلٌل: انظر 

 166م، ص2013، 45والعربٌة، اإلمارات، العدد 
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ٌزٌدان أن ٌكونا فرضٌن، وحتى ٌكون ما افترضوه مقبوالً البد أن ٌكون نطقه قابالً للوقوع، 

والذي . والصحٌح بمقتضى المعاٌٌر الصوتٌة أنه لٌس من السهل تصور وقوع ما افترضوه

نراه هو أنه مادام اللسان ال ٌجري بمثل ما افترضوه وتصوروا وقوعه فال فابدة من 

افتراضه، وأن هذا ال ٌتعدى أن ٌكون رٌاضة ذهنٌة لٌس لها أثر كبٌر فً الكشؾ عن 

النظام اللؽوي، ألن الكشؾ عن هذا النظام ال ٌكون إال إذا كان الولوج فٌه بافتراضات 

أما الحابل الذي فً التركٌب فمثل اشتؽال االسم المضاؾ إلى . محتملة التصور فً الواقع

مرفوع : فٌقولون. ٌاء المتكلم بهذه الٌاء وإٌثار إخفاء الضمة فً الرفع والفتحة فً النصب

بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتؽال المحل بالحركة المناسبة وهم ٌقصدون أن الٌاء تكون 

مسبوقة بحركة من جنسها وهً الكسرة، وأن اشتؽال المحل بهذه الكسرة ٌجعل من الصعب 

.  "والحق أنه ال وجود الكسرة قبل ٌاء المتكلم. نطق ضمة الرفع مع أنه ممكن

كل ما أشبه التقدٌر من تقدٌر للمناسبة أو الثقل أو التعذر أو :"      وٌقول أحمد كشك

التخلص إلى آخره إنما هو إمكانات صوتٌة ٌصعب معها أن تظهر العالمة، ففرضها إذاً فً 

وٌقترح عبد الفتاح الزٌن فً إعراب . "هذه المواطن ؼٌر مقبول من الناحٌة العلمٌة

.  المقصور المنون أنه  معرب بحركات مقدرة على األلؾ المحذوؾ نصفها للتعذر

     وقدم زٌد القرالة توجٌها صوتٌاً إلعراب المنقوص والمقصور، ٌرى فٌه أن المتؽٌرات 

الٌاء فً المنقوص واأللؾ فً المقصور، هً العامل : الصوتٌة التً تطرأ على صوتً المد

الربٌس فً تقدٌر اإلعراب فً هذٌن البابٌن، وذلك لما فً أصوات المد من مجانسة 

للحركات ولما ٌقع علٌها من حذؾ جزبً، ودخول التنوٌن مما ٌإدي إلى متؽٌرات فً 

المقاطع الصوتٌة، ولهذه المتؽٌرات فقد جاء التقدٌر اإلعرابً قسرٌاً لعلل صوتٌة تكمن فً 

طبٌعة بناء المقصور والمنقوص، وأن مالمح العلة الصوتٌة المقطعٌة التً تقؾ وراء 

تقصٌر ألؾ المقصور قد كانت تتبدى للقدماء، ولكن رإٌتهم لها كانت ضبابٌة وؼٌر محددة، 

.  ومع ذلك فإن توجٌه بعضهم لم ٌبتعد عن األسباب الصوتٌة

                                                           
 342م، ص2012، 1علم األصوات النحوي، دار وابل، عمان، ط: استٌتٌة، سمٌر شرٌؾ 

 29النحو والسٌاق الصوتً، ص: كشك، أحمد 
 158دراسات ألسنٌة صوتٌة وتركٌبٌة، ص: الزٌن، عبد الفتاح:انظر 
التوجٌه الصوتً لإلعراب التقدٌري دراسة فً إعراب المنقوص والمقصور ، مجلة كلٌة الدراسات اإلسالمٌة : القرالة،زٌد خلٌل:انظر 

 137م، ص2013، 45والعربٌة، اإلمارات، العدد 
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     وٌرى بعضهم أن األصل فً بعض األسماء المقصورة أن تختتم بحرؾ صامت ال 

مصطفى أصلها مصطفؤ فالهمزة هً حرؾ اإلعراب، ولكنها حذفت : صوت مد، نحو

للتخفٌؾ، فالحاصل أن حرؾ اإلعراب وحركته والتنوٌن قد حذفت، ومّدت الحركة التً قبل 

فاأللؾ فً آخر األسماء المقصورة لٌست بحرؾ اإلعراب ... حرؾ اإلعراب عوضاً عنها

 .وال ٌقّدر علٌها اإلعراب، وإنما حركة اإلعراب محذوفة مع حرؾ اإلعراب

 :خالصة إعراب االسم المقصور بناًء على التحلٌل الصوتً

وهذه  (عصا موسى):نحو.(الفتحة الطوٌلة)     إن انتهاء االسم المقصور بصوت األلؾ 

الحركة الطوٌلة التً اختتمت بها هذه الكلمات ال تقبل دخول حركة اإلعراب على بنٌة 

الكلمة؛ ألن دخول الحركة سٌإدي إلى تشكل مقطع مرفوض فً النظام المقطعً ألبنٌة 

وٌمكن . العربٌة، فهذه الحركة الطوٌلة ال تستقبل حركة اإلعراب المتناع تتابع الحركات

:  مالحظة ذلك بالتحلٌل الصوتً

 :mu:saموسى 
س ـَـَـ / م ـُـُـ 
ص ح ح / ص ح ح 

 mu:sa:uفً حالة الرفع مثالً موسُى  

س ــَــَـــُـ / م ـُـُـ 
 ص ح ح ح/ ص ح ح 

مقطع مرفوض                     

فاالسم المقصور ٌعرب بالحركة الطوٌلة رفعاً ونصباً وجراً وال حاجة إلى تقدٌرها إذ هً 

. ظاهرة وتشكل جزًء من البناء الصوتً األصلً للكلمة

    أما فً حالة التنوٌن نحو هدًى فإن التحلٌل الصوتً ٌكشؾ أن إضافة النون الساكنة 

:  على الصورة اآلتٌة. ٌشكل المقطع الطوٌل المؽلق الذي تمٌل اللؽة إلى تقصٌره

 :huda (هدى)
د ـَـَـ / هـ ـُــ 

ص ح ح / ص ح 
 (هدىً )

 huda:nد ــَـَـ ن / هـ ـُــ 
 ص ح ح ص/ ص ح 

مقطع مكروه 

 hudan (هدىً )

                                                           
 187دراسة صوتٌة صرفٌة لحرؾ اإلعراب وحركته، ص: السحٌمً: انظر 

 128أثر القوانٌن الصوتٌة فً بناء الكلمة، ص: الشاٌب، فوزي 
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د ـَـ ن / هـ ـُـ 
ص ح ص / ص ح 

وإضافة إلى مٌل اللؽة إلى تقصٌر  المد فً المقطع الطوٌل المؽلق فإن اإلبقاء علٌه ال 

.  ٌساعد فً توصٌل المعنى المستفاد من مورفٌم التنوٌن

: إعراب االسم المنقوص-  انٌا

   ٌمثل إعراب المنقوص أحد أنماط اإلعراب التقدٌري، إذ ٌجر بالكسرة المقدرة، وٌرفع 

بالضمة المقدرة أٌضاً، وٌعلل القدماء عدم ظهور الحركة وتقدٌرها بالثقل الحاصل عند 

إال أن القدماء خلطوا بٌن الحاالت . نطقها، وهذا من الناحٌة الصوتٌة ؼٌر بعٌد عن الصواب

، وحالة الحرؾ األخٌر فً بنٌة االسم المنقوص (الرفع والنصب والجر)اإلعرابٌة المختلفة

وٌرى النحوٌون أن . من حذؾ وثبوت، إذ تختلؾ تؽٌرات بنٌة الكلمة باختالؾ العوامل

: مثل. العالمة اإلعرابٌة ال تظهر على الحرؾ األخٌر من االسم المنقوص ألنه حرؾ علة

.  جاء القاضً

وأما المستثقل إعرابه فشٌبان ٌستثقل فً أحدهما رفعاً وجراً وفً اآلخر :"ٌقول االستراباذي

رفعاً، فاألول اسم المنقوص الذي حرؾ إعرابه ٌاء قبلها كسرة، فٌستثقل الضم والكسر على 

الٌاء المكسور ما قبلها، وذلك محسوس لضعؾ الٌاء وثقل الحركتٌن مع تحرك ما قبلها 

ظبً، : بحركة ثقٌلة، فإن سكن ما قبلها وما قبل الواو لم تستثقل الحركتان علٌهما، نحو

ودلو، وكرسً، ومؽزو، أما الفتحة فلخفتها ال تستثقل على الٌاء مع كسرة ما قبلها نحو 

وٌسمى هذا النوع منقوصاً ألنه نقص حركتٌن، وسمً نحو الفتى والعصى . رأٌت القاضً

.  "مقصوراً ألنه ضد الممدود، أو لكونه ممنوعاً من مطلق الحركات 

ٌاء المنقوص ال ٌظهر فٌها حركة الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة :"      وقال السٌوطً

إنها فً : فإّنا إذا قلنا... على الٌاء المكسور ما قبلها، فهً ناببة عن تحّمل الضمة والكسرة

موضع رفع، نعنً به أن الضمة مقّدرة على األلؾ نفسها بحٌث لوال امتناع األلؾ من 

أو استثقال الضمة والكسرة فً ٌاء القاضً لظهرت الحركة - فً االسم المقصور-الحركة

. "على نفس اللفظ 

     وٌنص النحاة على أن من أحكام االسم المنقوص حذؾ الٌاء عند التنوٌن فً حالتً 

الرفع والجر، مع تقدٌر الضمة والكسرة علٌها، وٌجب بقاء الٌاء والتنوٌن فً حالة النصب، 
                                                           

 .34، ص1شرح الكافٌة فً النحو البن الحاجب، مج : األستراباذي 

 404،ص2األشباه والنظابر، ج: السٌوطً 
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فٌرفع بالضمة المقدرة على الٌاء المحذوفة، وٌنصب بالفتحة الظاهرة على الٌاء الثابتة مع 

التنوٌن، وٌجر بكسرة مقدرة على الٌاء المحذوفة، وإنما حذفت الٌاء اللتقابها ساكنة مع 

ٌُن) (جبٌل عالٍ )التنوٌن فً حالتً الرفع والجر، إذ األصل فً نحو ٌِن)فً الرفع و (عالِ  (عالِ

حذفت - الٌاء والتنوٌن–فً الجر، استثقلت الضمة والكسرة على الٌاء فحذفتا، فالتقى ساكنان 

وقد علل سٌبوٌه . عاٍل، فً حالتً الرفع والجر: الٌاء اللتقاء الساكنٌن، فصارت الكلمة

فحذفت الضمة .  حذؾ ٌاء المنقوص بؤنهم كرهوا الكسر فً قاٍض كما كرهوا الضم فٌه

منه فً حال الرفع ألن الواو قد ُتكره بعد الٌاء حتى ُتقلب ٌاء، والضمة ُتكره معها حتى 

ُتكسر فً ِبٌض ونحوها، وُتحذؾ الكسرة التً بعد الٌاء فُتسكن الٌاء المكسورة بعد الكسرة 

  .

وإنما أذهبوها فً الوصل ألن :"      قال أبو سعٌد السٌرافً فً حذؾ ٌاء المنقوص

، ومررت بقاضًٍ وؼازيٍ وعمًٍ، فاستثقلت الضمة : األصل ًُ ًُ وؼازُي وعم هذا قاض

الٌاء والتنوٌن، فحذفت الٌاء : والكسرة على الٌاء التً قبلها كسرة، فسّكنت، والتقى ساكنان

وهذا أكثر  كالم العرب، وبعضهم ٌرد الٌاء فً الوقؾ ... الجتماع الساكنٌن الٌاء والتنوٌن

على ما ذكره سٌبوٌه عن أبً الخطاب وٌونس عن بعض من ٌوثق بعربٌته من العرب أنه 

هذا رامً وؼازي وعمً، ألنه ذهب التنوٌن فً الوقؾ فرد الٌاء، وقد قرأ ابن كثٌر : ٌقول

 فإذا أدخلت األلؾ والالم كان إنما أنت منذر ولكل قوم هادٍ : فً مواضع من القرآن منها

.  "إظهار الٌاء أجود ألنها ال تسقط فً الوصل

     فالقدماء ٌرون أن الحذؾ وقع على الحركة، فالتقى ساكنان هما الٌاء والتنوٌن، وهذا 

وذكر األستراباذي أن االسم المنقوص فٌه إعالل . مرفوض عندهم، لذلك حذفت الٌاء

ومثل هذه الحال االسم المنقوص فً حالة الرفع :"فٌقول. بالحذؾ حٌث تحذؾ الحركة

ًُ وإنما ُذِكر الداعً والرامً لتوضٌح : األصل. هو الداعً والرامً: قالوا. ًُ والرام الداع

.  "أن الٌاء التً أصلها الواو كاألصلٌة

                                                           
 192،ص1النحو الوافً، ج:حسن،عباس:انظر 
 157،ص4الكتاب، تحقٌق عبد السالم هارون، ج: سٌبوٌه:انظر 
 316ص. اإلعالل فً كتاب سٌبوٌه فً هدى الدراسات الصوتٌة الحدٌثة: الحجً،عبد الحق أحمد محمد 
 55،ص5شرح كتاب سٌبوٌه، ج: السٌرافً 
 182،ص3ج: شرح الشافٌة: األستراباذي 
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    وٌشٌر زٌد القرالة إلى الفرق بٌن ٌاء المنقوص فً حالتً الرفع والجر، حٌث تكون ٌاء 

مد، أما فً حالة النصب فتكون ٌاء لٌن؛ ولذلك تظهر علٌها عالمة النصب، كما ٌرى أن 

ثبوت صوت المد ٌمثل دلٌالً على رفعه أو جره ولٌس عالمة إعرابٌة، فهو فً حالة الرفع 

ؼٌر منصوب وال مجرور، وبما أن األصل فٌه وفق مجٌبه فً هذه السٌاقات الرفع، ولم ٌقع 

علٌه أي مإثر ٌإدي إلى سلب كٌنونة الرفع فٌه كمإثر الجر أو النصب، فهو مرفوع بما 

  .اجتمع علٌه من هذه القرابن، وثبات المد فً آخره دلٌل على الرفع ولٌس عالمة إعرابٌة

     والذي نراه أن لالسم المنقوص حالتٌن مختلفتٌن األولى حٌن ٌكون معرفة حٌث ٌنصب 

. بالفتحة الظاهرة وٌجر بالكسرة الطوٌلة، وٌرفع بالكسرة الطوٌلة بدال من الضمة للثقل

ٌّن ذلك من خالل التحلٌل الصوتً والرفع أصل ألنه ال ٌحتاج . لحالتً الجر والرفع. وٌتب

: وبه نبدأ. لعامل مإثر ٌستدعً جلب حركة معٌنة كما النصب والجر

 ًُ  alqa:ḍiyuالقاض
ي ـُــ / ض ـِـ / ق ـَـَـ / أ ـَـ ل 
ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص 

االسم المنقوص مختوم بٌاء اللٌن والتً تظهر علٌها الحركة ولكن تتشكل الحركة المزدوجة 

وللتخلص من هذا الثقل ماثلت  (الضمة)الثقٌلة من الٌاء شبه الحركة والحركة القصٌرة

.  الضمة الٌاء بتحولها إلى الكسرة، فوقعت الٌاء شبه الحركة بٌن حركتٌن متماثلتٌن فسقطت

.  وبناء علٌه فالحركة الطوٌلة الناشبة عن المماثلة والحذؾ هً عالمة الرفع بدالً من الضمة

 alqa:ḍiyi (القاضًِ )فً حالة الجر 

ي ــِـ / ض ـِـ / ق ـَـَـ / أ ـَـ ل 
ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص 

االسم المنقوص مختوم بٌاء اللٌن والتً تظهر علٌها الحركة، ووقعت الٌاء شبه الحركة بٌن 

وبناء علٌه فالحركة . حركتٌن متماثلتٌن فسقطت، ونتج عن سقوطها حركة الكسرة الطوٌلة

.  الطوٌلة الناشبة عن الحذؾ هً عالمة الجر

أٌن حرؾ اإلعراب إن كانت الحركة الطوٌلة هً عالمة اإلعراب؟  : وقد ٌسؤل سابل هنا

فجوابنا هو أن حرؾ اإلعراب ناتج عن تصور وقوع الحركة على الحرؾ وارتباطها به، 

والذي نراه أن حركة اإلعراب ال ترتبط ارتباطاً وثٌقا بالحرؾ فقد توجد الحركة الدالة على 

.  الحالة اإلعرابٌة دون حرؾ اإلعراب

                                                           
 145التوجٌه الصوتً لإلعراب التقدٌري،ص: القرالة،زٌد خلٌل 
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ًَ )فً حالة النصب   alqa:ḍiya (القاض
ي ــَـ / ض ـِـ / ق ـَـَـ / أ ـَـ ل 
ص ح / ص ح / ص ح ح / ص ح ص 

االسم المنقوص مختوم بٌاء اللٌن والتً تظهر علٌها الحركة، وتشكل المقطع األخٌر من شبه 

الحركة الٌاء وحركة الفتحة القصٌرة ومثل هذا االزدواج الحركً مقبول صوتٌاً وال ثقل 

.   فٌه

     أما الحالة الثانٌة من إعراب االسم المنقوص فهً حٌن ٌكون نكرة وٌلحق آخره 

التنوٌن، والذي نراه أن إعرابه ال ٌختلؾ كثٌراً عن الحالة األولى حٌث ٌنصب بتنون الفتح، 

ٌّن ذلك من خالل . وٌجر بتنوٌن الكسر، وٌرفع بتنوٌن الكسر بدالً من تنوٌن الضم للثقل وٌتب

والرفع أصل ألنه ال ٌحتاج لعامل مإثر ٌستدعً جلب حركة معٌنة كما . التحلٌل الصوتً

: وبه نبدأ. النصب والجر

 ًٌ  qa:ḍiyun قاض

ي ـُــ ن / ض ـِـ / ق ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ح 

االسم المنقوص مختوم بٌاء اللٌن والتً تظهر علٌها الحركة ولكن تتشكل الحركة المزدوجة 
ٌتبعها التنوٌن، وللتخلص من هذا  (الضمة)الثقٌلة من الٌاء شبه الحركة والحركة القصٌرة

: الثقل ماثلت الضمة الٌاء بتحولها إلى الكسرة، على الصورة االتٌة
ٌِن      qa:ḍiyinقاض

ي ـِــ ن / ض ـِـ / ق ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ح 

 

. فوقعت الٌاء شبه الحركة بٌن حركتٌن متماثلتٌن فسقطت
 qa:ḍi:n   :قاضٌن 

ض ـِـ ـِــ ن / ق ـَـَـ 
ص ح  ح ص / ص ح ح 

مقطع مكروه                

والذي تجنح اللؽة إلى التخلص منه من خالل  (ص ح ح ص)وبذلك تشكل المقطع المكروه 
: تقصٌر المد لٌصبح بناء الكلمة على الصورة اآلتٌة 

 qa:ḍinقاٍض 

ض ـِـ ن / ق ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح ح 

فتنوٌن الكسر عالمة إعراب االسم المنقوص المرفوع بدال من تنوٌن الضم وذلك موافقة 
. لقانون المماثلة والنظام المقطعً لبنٌة الكلمة العربٌة

 (قاضًٍ )ومثله فً حالة الجر 
ي ــِـ ن / ض ـِـ / ق ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ح 
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االسم المنقوص مختوم بٌاء اللٌن والتً تظهر علٌها الحركة، ووقعت الٌاء شبه الحركة بٌن 
. (ص ح ح ص)حركتٌن متماثلتٌن فسقطت، ونتج عن سقوطها مقطع مكروه فً العربٌة 

ض ـِـــِـ ن / ق ـَـَـ 
 ص ح ح ص/ ص ح ح 

مقطع مكروه  

وتمٌل اللؽة العربٌة إلى التخلص من هذا المقطع بتقصٌر صوت المد، وتجنباً لاللتباس 
: لٌصبح بناء الكلمة على الصورة اآلتٌة (داعـً، داعٌن)بصٌؽة الجمع 

قاٍض 
ض ـِـ ن / ق ـَـَـ 

ص ح ص / ص ح ح 
فتنوٌن الكسر عالمة إعراب االسم المنقوص المجرور، وذلك موافقة للنظام المقطعً لبنٌة 

. الكلمة العربٌة
 (قاضٌاً )أما فً حالة النصب 

ي ــَـ ن / ض ـِـ / ق ـَـَـ 
ص ح ص / ص ح / ص ح ح 

االسم المنقوص مختوم بٌاء اللٌن والتً تظهر علٌها الحركة، وتشكل المقطع األخٌر من شبه 

الحركة الٌاء وحركة تنوٌن الفتح، ومثل هذا االزدواج الحركً مقبول صوتٌاً وال ثقل فٌه؛ 

. ألن الفتحة حركة أمامٌة سفلٌة وٌاء اللٌن قرٌبة منها مما أبقى علٌها دون تؽٌٌر

 :خالصة إعراب االسم المنقوص بناًء على التحلٌل الصوتً

ٌُنصب االسم المنقوص بالفتحة القصٌرة والتنوٌن، والٌاء حرؾ اإلعراب إذ تظهر - 1

. العالمة اإلعرابٌة علٌها

ٌُجر االسم المنقوص بالكسرة القصٌرة والتنوٌن، والٌاء حرؾ اإلعراب ولكنها ُتحذؾ - 2

داٍع للمفرد وداعٌن )لوقوعها بٌن حركتٌن متماثلتٌن، وتجنباً لاللتباس بصٌؽة الجمع 

. (للجمع

ٌُرفع االسم المنقوص بالكسرة نٌابة عن الضمة للثقل، والٌاء حرؾ اإلعراب ٌحذؾ - 3

ًٌ . لوقوعه بٌن حركتٌن متماثلتٌن ًُ وداع . الداعً وداعٍ = الداع

اإلشكال الحاصل فً إعراب االسم المنقوص هو اشتباه ٌاء المد بٌاء اللٌن حٌث تؤخذان - 4

رأٌُت ): نحو. فالٌاء فً المنقوص المعرؾ المنصوب بالفتحة ٌاء لٌن. الرمز الصوتً ذاته

 ًَ (. جاء القاضً) نحو. ، أما الٌاء الظاهرة الظاهرة فً المنقوص المرفوع ٌاء مد(القاض

. وإنما حذفت ٌاء اللٌن فً حالة الرفع والتقت حركتان شكلتا ٌاء المد التً نراها
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االستنتاجات والتوصٌات 

اختلفت نظرة القدماء عن نظرة المحدثٌن إلى أصوات المد واللٌن، مما أدى بطبٌعة الحال إلى      

اختالؾ التعامل التطبٌقً معها، وكذلك اختلفت النتابج التً وصل إلٌها المحدثون عن التصورات 

التً كان قد وصل إلٌها القدماء وأقروها، فً حٌن استفاد المحدثون من نتابج الدراسات الحدٌثة 

التً ُوّظفت فٌها األجهزة الحدٌثة، كما استفادوا من جانب تطبٌقً هام ٌتعلق ببنٌة الكلمة وهو 

ٌُخضع أصوات الكلمة لقوانٌنه، وفً حقٌقة األمر ترجع إلٌه أكثر التؽٌرات  المقطع، والذي 

.        الصوتٌة فً بنٌة الكلمات

     ومن خالل استقراء ما أمكن من آراء القدماء ونتابج المحدثٌن توصلت الدراسة إلى جملة من 

:  النتابج واالستنتاجات والمقترحات، وهً

تمتاز أصوات المد واللٌن بممٌزات خاصة من الناحٌة الصوتٌة والصرفٌة جعلتها تمثل الجزء - 1

المساعد لعملٌة النطق، فالحركات توصل النطق بالحرؾ، والمد واللٌن توصل النطق بالبناء 

ومكانة هذه األصوات فً اللؽة العربٌة نابعة من . الكامل للكلمة إذا تعذر نطق مقطع من مقاطعها

.  دورها المتنوع فً المستوٌات اللؽوٌة صوتٌاً وصوفٌاً ونحوٌاً وداللٌاً 

إن كثٌراً من مسابل الخالؾ التً دارت بٌن النحاة واضطربت توجٌهاتهم فٌها ٌمكن مناقشتها - 2

من الجانب الصوتً كؤساس علمً ٌنطلق منه الباحث فً تحلٌل الظاهرة اللؽوٌة ال التؤوٌالت 

.  الفلسفٌة أو االجتهادات العقلٌة الخاصة

ولٌس فً هذا من حرج، فقد  (ي- و)تقترح الدراسة وضع عالمة تمٌٌزٌة لصوتً اللٌن - 3

تطورت الكتابة العربٌة كما نعلم وأُضٌؾ إلٌها إضافات لم تكن موجودة كرموز الحركات القصٌرة 

ونقط اإلعجام التً وضعها تالمٌذ الخلٌل، . التً وضعها الخلٌل وأستاذه أبو األسود الدإلً

وعالمات الترقٌم التً أضافها المحدثون، وال ٌخفى على أحد عظٌم نفع هذه اإلضافات رؼم نفور 

.  الناس فً بادئ األمر

تعادل حركتٌن قصٌرتٌن، - الحركات الطوٌلة– أشار كثٌر من العلماء إلى أن أصوات المد - 4

وهو الذي نتلمس أثره فً الجانب العملً التطبٌقً حٌث تشكل الفتحة الطوٌلة فتحتٌن متتابعتٌن 

وٌكون هذا - أي إحدى الحركتٌن–وأن أي انقالب تتعرض هذه األلؾ إنما هو تؽٌر لجزء منها 

فعلى سبٌل المثال لجؤ القدماء إلى . التؽٌر انزٌاحاً إلحدى الفتحتٌن نحو الواو أو الٌاء اللٌنتٌن

وا +سعى): افتراض قلب الواو ألفاً عند إسناد الفعل الناقص إلى واو الجماعة لتفسٌر حذفها، نحو

وذلك بدعوى التقاء الساكنٌن، ولكن التحلٌل المقطعً ٌقدم تفسٌرات أقرب بناء على  (سَعوا = 

وذلك بحذؾ  (ُووا)الحقابق الصوتٌة، التً تنص على التخلص من الحركة المزدوجة الصاعدة 
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وتإدي شبه الحركة . الحركة ال شبه الحركة، ألن حذؾ شبه الحركة ٌإدي إلى محظورات مقطعٌة

.  (واو الجماعة)دور صوت المد  (واو اللٌن)

بناء على ما سبق توصلت الدراسة أن تعامل اللؽة العربٌة مع الفتحة الطوٌلة على أنها تتكون - 5

: من حركتٌن قد تنزاح إحداهما، فتؤخذ الفتحة الطوٌلة ثالثة أشكال هً

. ص ح / ص ح ح = قال : نحو (ـَــَـ  )فتحتان متتابعتان - 

ص ح ص   /ص ح ص= َمْوتٌ :نحو(ــَــو)فتحتان األولى تبقى والثانٌة تنزلق إلى واو اللٌن - 

ءٌ : نحو(ـَــً)فتحتان األولى تبقى والثانٌة تنزلق إلى ٌاء اللٌن-  ًْ . ص ح ص/ص ح ص=َش

ص ح ص، /ص ح ح=عٌد:نحو(ــِـِ )أما الكسرة الطوٌلة فتؤخذ شكال واحدا هو كسرتان متتابعتان

 (ـِـ و)ألن انزالق إحدى الحركتٌن ٌإدي إلى تشكل مزدوج حركً مرفوض فً اللؽة العربٌة مثل 

الذي  (ــِـ ي)الذي ٌحتوي على كسرة وواو وٌتم التخلص بالعودة إلى الكسرة الطوٌلة، أو المزدوج 

.    تتقارب فٌه المخارج فتخضع الٌاء لقانون المماثلة لتتحول إلى كسرة

: نحو (ـُـُـ)    وكذلك األمر فً الضمة الطوٌلة التً تؤخذ شكال واحدا مكون من ضمتٌن متتابعتٌن

ألن انزالق جزء من الحركة ٌإدي إلى تشكل المزدوج الحركً . ص ح ص/ ص ح ح = نورٌ 

الذي تتقارب فٌه المخارج فتماثل الواو الضمة لتصبح ضمة  (ـُـ و)المرفوض فً اللؽة العربٌة مثل

.  الذي ٌتكون من ضمة وٌاء وٌتم تجاوزه لثقله (ـُـ ي)طوٌلة، و المزدوج الحركً 

ال ٌلٌها مقطع مشدد؛ لتشكل مقطع مرفوض فً  (ـَـ و) (ـَـ ي )الحركات المزوجة الهابطة - 6

: اللسان العربً، نحو الفعل المضارع المإكد المسند إلى واوا الجماعة

ّن + تسَعوَن 
ن ـَـ / ع ـَـ و ن / ت ـَـ س 

ص ح / ص ح ص ص / ص ح ص 
وتمٌل العربٌة إلى مقطع الحركة المزدوجة الصاعدة لتجاوز هذا المقطع المرفوض، فتصبح 

.   (لَتْسَعُونَّ )الصٌؽة 

كثٌر فً تعلٌالت القدماء لحاالت اإلعالل بالقلب هو التقاء الساكنٌن، نحو إسناد الفعل المعتل - 7

- والذي نجده هو انزٌاح لجزء من حركة المد نحو واو اللٌن (ان+ ٌدعو )الناقص إلى ألؾ االثنٌن 

وبذلك فإن دور أشباه الحركات فً البناء المقطعً هو دور مساعد لتجاوز – شبه الحركة 

.   اإلشكاالت المقطعٌة وتسهٌل النطق بؤصواتها 
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، تحقٌق محمد نور الحسن ،محمد الزفزاؾ، محمد محً الدٌن شرح شافٌة ابن الحاجب 

. م1982،مطبعة حجازي،مصر،
م 1985،دار الكتب العلمٌة،بٌروت،شرح الكافٌة فً النحو- 
: أنٌس، إبراهٌم- 
. م2007،  4، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة، طاألصوات اللغوٌة 
:  إبراهٌم، مصطفى-
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: األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد- 
.  م1982، تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، دار الجٌل، اإلنصاف فً مسائل الخالف

. م1957. 1، تحقٌق فخر الدٌن قباوة، دار الجٌل ، بٌروت، طأسرار العربٌة 
: أٌوب، عبد الرحمن-
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.  1، مإسسة الصباح، الكوٌت، طدراسات نقدٌة فً النحو العربً 
المطبعة العربٌة، التصرٌف العربً من خالل علم األصوات الحدٌث، :البكوش، الطٌب-
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: بشر، كمال- 
. م1986 ، 1، دار المعارؾ بمصر، القاهرة،ط(األصوات )علم اللغة العام 
. م1986، دار المعارؾ بمصر، الطبعة التاسعة ، دراسات فً علم اللغة 

.  ، ترجمة رمضان عبد التواب، جامعة الرٌاضفقه اللغات السامٌة: بروكلمان- 
، إخراج وتعلٌق رمضان عبد التواب، مكتبة التطور النحوي للغة العربٌة: براجشتراسر- 

. م1994 ، القاهرة،2الخانجً،ط
، دار عالم الكتب الحدٌث، البنٌة الصوتٌة للكلمة العربٌة: بنً بكر، عبد القادر مرعً- 

.  م2006، 1اربد ، ط
، 1، دار البٌان العربً، جدة، طأبو القاسم السهٌلً ومذهبه النحوي: البنا، محمد إبراهٌم- 

. م1985
.  م2006، مطبوعات جامعة دمشق، النحو والصرف: بٌطار، عاصم- 
.  م1986كرم البستانً،دار بٌوت للطباعة والنشر،  : دٌوانجرٌر، - 
، تصحٌح وتعلٌق محمد رشٌد دالئل اإلعجاز فً علم المعانً: الجرجانً، عبد القاهر- 

. رضا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت
: ابن جنً، أبو الفتح عثمان - 
. 4م،ط1999الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب :،تحقٌق محمد علً النجارالخصائص 
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، تحقٌق محمد حسن إسماعٌل، دار الكتب العلمٌة، بٌروت سر صناعة اإلعراب 
.  م2/2007ط
، تحقٌق إبراهٌم مصطفى وعبد هللا أمٌن، دار المنصف فً شرح كتاب التصرٌف للمازنً 

. م1954، 1إحٌاء التراث القدٌم، ط
:  جنهوشً، هدى- 

م 1993، 1، مكتبة الثقافة، عمان، طخالف األخفش األوسط عن سٌبوٌه
:  الجوابرة، علً سلٌمان - 

.  م2012، 1، دار الحامد، عمان، طالتحوالت الصوتٌة فً بنٌة األسماء عند تصرٌفها
:  الحجً، عبد الحق أحمد محمد- 

، مركز البحوث والدراسات فً كتاب سٌبوٌه فً هدي الدراسات الصوتٌة الحدٌ ة اإلعالل
م 2008، 1اإلسالمٌة، العراق، ط

: حسنٌن، صالح الدٌن- 
. 1981، 1، دار االتحاد العربً،طمقارنة المدخل إلى علم األصوات دراسة 
م 2006، توزٌع مكتبة اآلداب، المدخل فً علم األصوات المقارن 

: أبو حٌان النحوي األندلسً- 
، تحقٌق عبد الحمٌد السٌد طلب، مكتبة دار العروبة، الكوٌت، المبدع فً التصرٌف 

 1/1982ط
: حسان ،تمام- 

. م3،1985، عالم الكتب، القاهرة، طاللغة العربٌة معناها ومبناها
م  1،1986 ، مكتبة النسر للطباعة، القاهرة، طمناهج البحث فً اللغة

:   حماسة ،محمد-
 . م1984 ،مطبوعات جامعة الكوٌت، العالمة اإلعرابٌة فً الجملة بٌن القدٌم والحدٌث

:  الحمالوي، أحمد- 
م 1/2006، دار الكاتب العربً، بٌروت ، طشذا العرف فً فن الصرف

:  حسن، عباس- 
.  4، دار المعارؾ، مصر، طالنحو الوافً

:  الخالدي، كرٌم حسٌن- 
م 2006، 1، دار صفاء، عمان، طنظرٌة المعنى فً الدراسات النحوٌة

:  ابن خلوٌه- 
.  م1985 دار مكتبة الهالل، بٌروت، إعراب  ال ٌن سورة من القرآن الكرٌم،

:  دي سوسٌر، فردٌناند- 
 ، ترجمة واد باسكٌن، دار المعرفة،اإلسكندرٌة فصول فً علم اللغة

:  دروٌش، شوكت عبد الرحمن- 
. م2004، دار المطبوعات والنشر، عمان، الرخصة النحوٌة

:   الزجاجً، أبو القاسم-
 .، تحقٌق مازن المبارك، دار العروبة، القاهرةاإلٌضاح فً علل النحو

:  الزٌن، عبد الفتاح- 
 .م2009، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، دراسات ألسنٌة صوتٌة وتركٌبٌة

:  السحٌمً، سلمان بن سالم- 
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، دار البخاري للنشر، دراسة صوتٌة تحلٌلٌة لحرف اإلعراب وحركته فً اللغة العربٌة
.    هـ1417، 1المدٌنة المنورة، ط

: ابن سٌنا- 
مطبوعات  (م1986)، تحقٌق محمد حسان الطٌان، ٌحٌى مٌر علم،أسباب حدوث الحروف 

.   م1983مجمع اللؽة العربٌة بدمشق، 
: السعران،محمود - 

.  ، دار النهضة العربٌة، بٌروتعلم اللغة مقدمة للقارئ العربً
: ابن السراج، محمد بن سهل- 
. 2، تحقٌق عبد الحسٌن الفتلً، مإسسة الرسالة، بٌروت، طاألصول فً النحو 

شرحه وقدم له، علً حسن فاعور، دار الكتب العلمٌة : دٌوان: ،زهٌربن أبً سلمى- 
. م1988، 1بٌروت،ط

: سٌبوٌه،أبو بشر عمرو بن عثمان- 
م 2014، 5،تحقٌق عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجً،القاهرة،طالكتاب

:  السعدنً، مصطفى- 
.  م1978، اإلسكندرٌة، منشؤة المعارؾ، البنٌات األسلوبٌة فً لغة شعرنا العربً الحدٌث

: السٌد، عز الدٌن- 
.  م1978، القاهرة ، 1، دار الطباعة المحمدٌة طالتكرٌر بٌن الم ٌر والتأ ٌر 

:  السٌرافً، الحسن بن عبد هللا- 
، تحقٌق أحمد حسن مهدلً، وعلً سٌد علً، دار الكتب العلمٌة، شرح كتاب سٌبوٌه

. م2005، 1بٌروت، ط
:  السهٌلً، عبد الرحمن بن عبد هللا- 

، تحقٌق عادل عبد الموجود، وعلً محمد معوض، دار الكتب العلمٌة، نتائج الفكر فً النحو
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: سلوم، تامر- 
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: عبد التواب، رمضان- 
. ، مكتبة الخانجً بالقاهرة التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانٌنه 
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((Abstract)) 
      Long and semi vowels have an effect on structure the Arabic 
word, this effect turns out at the different language levels. The first 
level is the phonetic level where it allows moving from the heavy 
formulas or the undesired and rejected sections in the Arabic word-
structure system, to a light in pronunciation formulas or sectionally 
accepted. The second level is the morphology level where moving 
between different formulas of verbs and nouns takes place. In 
addition to such two sides, we conclude that the effect of these 
sounds is on the grammatical level that is related to the expression 
phenomenon. 
      This research aims to track that effect on different levels and to 
look into the old and modern sayings in it, and to uncover the truth 
of this effect through describing and interpreting it depending on the 
sound analysis of the word structure, and the Arabic language 
diagonal system. 
      One of this research conclusions is that these sounds rotate in the 
phonetic and functional performance, as the sliding of long vowel to 
semi-like vowel forms away to avoid the rejected phonetic formulas, 
it also plays the rule of short vowels in indicating the expressive 
situation, in addition to indicating the number. Long and semi long 
vowels are also characterized by special characteristics in terms of 
voice and morphology. These characteristics represent an auxiliary 
part in the process of pronunciation, as the vowels lead to the letter 
pronunciation, as the ancestors said. Long and semi vowels lead the 
pronunciation to the full structure of the word if it is not possible to 
pronounce one of its sections it has also been proved by the phonetic 
analysis. The position of these phonetics in the Arabic language is 
based on its variable rule in the different language levels 
phonetically, morphology, grammatically, and semantically. 
Furthermore, most of such issues of disagreement between 
grammarians in which their opinions contradicted are related to 
these vowels, these issues can be discussed from the phonetic aspect 
as a scientific basis for analyzing the linguistic phenomenon not the 
Philosophical interpretations or the special mental jurisprudence. 
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مـمـخــص 
صوات المد والمين أثر في بناء الكممة العربية يتبّين في مستويات المغة المتعددة، أوليا     أل

المستوى الصوتي إذ تسمح باالنتقال من الصيغ الثقيمة، أو المقاطع المكروىة والمرفوضة في نظام 
إلى صيغ خفيفة في النطق أو مقبولة مقطعيًا، وثانييا المستوى الصرفي إذ يتم . أبنية العربية

التحول بين الصيغ المختمفة لألفعال واألسماء، وثالثيا في المستوى النحوي اإلعرابي، في كل من 
 . األسماء الستة والمثنى والجمع واالسم المنقوص واالسم المقصور

    وييدف ىذا البحث إلى تتبع أصوات المد والمين وأثرىا في المستويات المختمفة، والنظر في 
مقوالت القدماء والمحدثين فييا، والكشف عن حقيقة ىذا األثر من خالل وصفو وتفسيره باالعتماد 

.  عمى التحميل الصوتي ألبنية الكممات، والنظام المقطعي لمغة العربية

   ومما خمص إليو البحث أن ىذه األصوات تتناوب في األداء الصوتي والوظيفي، إذ يشكل 
االنزالق من الحركة الطويمة إلى شبو الحركة سبيال لتجنب الصيغ الصوتية المرفوضة، كما تؤدي 
دور الحركات القصيرة في الداللة عمى الحالة اإلعرابية، إضافة إلى الداللة عمى العدد، كما تمتاز 
أصوات المد والمين بمميزات خاصة من الناحية الصوتية والصرفية جعمتيا تمثل الجزء المساعد في 

النطق، فالحركات توصل النطق بالحرف كما قال الخميل، وأصوات المد والمين توصل النطق 
بالبناء الكامل لمكممة إذا تعذر نطق مقطع من مقاطعيا كما ثبت بالتحميل الصوتي، ومكانة ىذه 

األصوات في المغة العربية نابعة من دورىا المتنوع في المستويات المغوية المختمفة صوتيًا وصرفيًا 
كما أن كثيرًا من مسائل الخالف التي دارت بين النحاة واضطربت توجيياتيم فييا . ونحويًا وداللياً 

مرتبطة بيذه األصوات، وينبغي مناقشة ىذه المسائل من الجانب الصوتي كأساس عممي لتحميل 
ن جزءًا من اإلشكاليات . الظاىرة المغوية ال التأويالت الفمسفية أو االجتيادات العقمية الخاصة وا 

المتعمقة بيذه األصوات مرده إلى تعامل القدماء الخاطئ مع ىذه األصوات، فقد عوممت معاممة 
النوع الواحد في حين أنيا نوعان مختمفان، وذلك راجع إلى استخدام الكتابة العربية رموزًا مشتركة 

وبالطبع أدى ىذا إلى خمط النحاة وتخريجيم بعض المسائل . لمواو والياء في حالتي المد والمين
وىذا البحث يدعو إلى إعادة النظر في دور ىذه األصوات . النحوية تخريجات تجانب الدقة العممية

صرفيًا ونحويًا انطالقًا من طبيعتيا وخصائصيا الصوتية فقط بغض النظر عن االعتبارات 
.  الكتابية
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جدول الرموز الصوتية

 consonantالصوامت 

 <أ 
b ب 
t ت 
θ ث 
З ج 
ħ ح 
Xخ 
Dد 
ð ذ 
Rر 
 Zز 
Sس 
∫ ش 
Ṣ ص 
ḍ ض 
ṭ ط 
ð ظ 
>ع 
γ غ 
ƒ ؾ 
qق 
Kك 
Lل 
mم 
nن 
h هـ

vowelsالصوابت 
Aالفتحة القصٌرة 
Uالضمة القصٌرة 
 Iالكسرة القصٌرة 

a: (األلؾ)الفتحة الطوٌلة 
 u: (واو المد)الضمة الطوٌلة
i: (ٌاء المد)الكسرة الطوٌلة 

 semi vowelsأشباه الصوابت 

Wو 
Yي 

  .314أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللؽوي،عالم الكتب،القاهرة، ص: انظر 
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فهرس المحتويات 

الصفحة العنوان 
 1المقدمة 
 6التمهٌد 

 6 مصطلح الصوت اللؽوي- أوال
 7 عّدة أصوات العربٌة عند القدماء والمحدثٌن-  انٌا
 11 الحركات والمدود عند القدماء والمحدثٌن-  ال ا

 16 وصؾ الحركات القصٌرة والطوٌلة فً العربٌة- رابعاً 
 18 الحركة المزدوجة- خامساً 
 19 عند القدماء والمحدثٌن (الواو والٌاء)أصوات اللٌن-سادساً 
 24 (الواو والٌاء)كٌفٌة نطق أصوات اللٌن- سابعاً 
 26 إشكالٌة أصوات المد واللٌن فً اللؽة العربٌة-  امناً 

 27 وظابؾ أصوات المد واللٌن- تاسعاً 
 30 (المٌزان الصوتً)خصابص البناء المقطعً -عاشراً 

 33 الكلمة بٌن األداء النطقً والرسم الكتابً مشكلة الكتابة- حادي عشر
 35 تارٌخ المعتالت فً اللؽة العربٌة-  انً عشر

دراسة فً – أ ر أصوات المد واللٌن فً بناء الكلمة : الفصل األول 
-   تغٌرات بنٌة الفعل

38 

 39أ ر أصوات المد واللٌن فً بنٌة الفعل عند تصرٌفه : المبحث األول 
 39معتل الفاء - أوالً 
 50معتل العٌن - انٌا
 66معتل الالم - ال ا

 70أ ر أصوات المد واللٌن فً بنٌة الفعل عند إسناده : المبحث ال انً 
 70معتل الفاء - أوال

 73معتل العٌن -   انٌا
 87معتل الالم -  ال ا

 90أ ر أصوات المد واللٌن فً بنٌة الفعل عند توكٌده : المبحث ال الث 
 91تغٌرات بنٌة الفعل الصحٌح عند توكٌده  - أوال
 91تغٌرات بنٌة الفعل معتل اآلخر عند توكٌده    -  انٌا
 95تغٌرات بنٌة الفعل المسند عند توكٌده  -  ال ا

دراسة فً - أ ر أصوات المد واللٌن فً بناء الكلمة: الفصل ال انً 
-  تغٌرات بنٌة االسم

100 

 101تغٌرات بنٌة االسم عند الت نٌة : المبحث األول 
 103الصحٌح - أوال
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 105المقصور -  انٌا
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 134المنقوص -  ال ا
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 136تغٌرات بنٌة االسم عند الجمع على التكسٌر  : الرابعالمبحث 

 137جموع القلة -أوال
 139جموع الك رة - انٌا

أ ر أصوات المد واللٌن فً التوجٌه النحوي لحروف - الفصل ال الث
. اإلعراب وعالماته

142 
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